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Drwęca na zakręcie
GOLUB-DOBRZYŃ  W ostatnich tygodniach Drwęca Golub-Dobrzyń stała się obiektem czasami bardzo 
ostrej dyskusji na forach internetowych oraz w prywatnych rozmowach. Zapytania dotyczące klubu 
wpływały również do magistratu. W miniony wtorek, z inicjatywy przewodniczącego rady miasta oraz 
burmistrza, odbyło się zebranie członków i sympatyków tego najstarszego w powiecie klubu
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Drwęca fatalnie rozpoczęła 
rundę jesienną V ligi. Porażka go-
niła porażkę. Apogeum kryzysu 
przypadło na 7 października, gdy 
Mustang Ostaszewo rozgromił ze-
spół z Golubia-Dobrzynia aż 0:13. 
Tydzień później BKS Bydgoszcz 
uczynił to w stosunku 8:0. Na klub, 
trenera oraz zarząd spadła fala 
krytyki. 

MKS Drwęca to klub prowadzo-
ny przez swój zarząd, ale podstawą 
jego utrzymania jest dotacja otrzy-
mywana z miasta. W tym roku to 
70 tys zł. 17 lutego wybrano nowy 
zarząd, a ten zatrudnił swojego 
trenera. Zadaniem postawionym 
przed Łukaszem Kierzkowskim 
była walka o utrzymanie w V lidze. 

Sportowo misja ta się nie powio-
dła, ponieważ zespół zajął ostatnie 
miejsce w tabeli. Pomógł szczęśli-
wy zbieg okoliczności i wycofanie 
się jednej z drużyn z rozgrywek 
ligowych. Drwęca pozostała więc 
w V lidze. W ciągu ostatnich tygo-
dni zespół odniósł trzy zwycięstwa, 
ale zarząd i piłkarze uważają, że 
utrzymanie można zapewnić sobie 
dzięki wzmocnieniom. 

Na wtorkowym spotkaniu nie 
pojawili się byli członkowie zarzą-
du klubu. Stawili się za to niektórzy 
radni, piłkarze oraz obecny zarząd 
klubu Drwęca i KS Piłkarz. Prezes 
Grzegorz Górecki do sukcesów 
zaliczył prowadzenie oficjalnego 
profilu klubowego na facebooku, 

wprowadzenie możliwości odlicze-
nia 1 proc. opodatkowania na klub, 
współpracę z KS-em Piłkarz, cięcie 
kosztów utrzymania oraz powsta-
nie nowego boiska treningowego. 
Ma ono odciążyć płytę główną, 
eksploatowaną na treningach i me-
czach kilku sekcji obu klubów. 

– Pomysłów na prowadze-
nie klubu jest więcej, ale niestety 
brak na to czasu oraz rąk do pra-
cy – podsumowuje prezes, który 
tłumaczy także przyczyny niepo-
wodzeń sportowych. – Sam nie-
dawno grałem w piłkę i wiem jak 
trudno się gra, gdy rośnie ciśnienie, 
presja, a następują kolejne poraż-
ki. Potrzebne są nam wzmocnie-
nia, ponieważ w obecnym składzie 

o utrzymanie będzie trudno.
Podobną potrzebę odczuwa 

także trener Łukasz Kierzkowski. 
Na spotkanie nie przybył, ale przy-
gotował list podsumowujący zma-
gania Drwęcy w rundzie jesiennej.

– Mimo wąskiej kadry po-
czątek sezonu dawał nadzieje na 
dobrą grę. Niestety, brak systema-
tyczności na treningach, kontuzje, 
wyjazdy sprawiły, że kolejne wyniki 
były gorsze. Koniec rundy był już 
optymistyczny. Propozycją napra-
wy sytuacji jest dobrze przepra-
cowana przerwa zimowa, powrót 
zawodników po kontuzjach oraz 
ściągnięcie sześciu nowych zawod-
ników: bramkarza, dwóch obroń-
ców, dwóch pomocników i napast-
nika – czytamy w liście trenera.

Poprzedni i obecny zarząd 
zwracał uwagę na konieczność gra-
nia wychowankami. Niestety, re-
alnie rzecz biorąc, stało się to nie-
możliwe. Kadra zespołu na koniec 
rundy skurczyła się do raptem 13 
zawodników. 

– Chciałem stawiać na wycho-
wanków, ale oni nie za bardzo chcą 
grać. Nie planujemy ściągnąć armii 
zaciężnej jak poprzednio, ale kilku 
dobrych graczy. Niestety, to wiąże 
się z kosztami – mówi prezes Gó-
recki.

Przedstawiciel zawodników 
i zarazem najbardziej doświadczo-
ny piłkarz Drwęcy Dariusz Niburski 
także wypowiedział się o sytuacji 
w klubie :

– Grając przez tyle lat nie 
spotkałem się z sytuacją, by nowy 
trener odpowiadał wszystkim za-
wodnikom i tak też nie było tym 
razem – mówił Niburski. – Jeśli 
chodzi o wzmocnienia, to są one 
konieczne, ale muszą to być gra-
cze, od których młodzi zawodnicy 
mogą wynieść naukę, którzy ocie-
rali się o np. III ligę. Obecnie zo-
stało niewielu piłkarzy w drużynie 
seniorów, ale jest to trzon zespołu 
– ludzie, którzy nie zniechęcili się 
i na tej grupie można polegać i ba-
zować.

Przed Drwęcą jeszcze jeden 
mecz w rundzie jesiennej. Później 
drużynę czeka przerwa zimowa 
i okres przygotowawczy. O efek-
tach planowanych zmian przeko-
namy się już wiosną.

Tekst i fot. (pw)
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GMINA RADOMIN  Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Rado-
min pojawiły się skargi dotyczące kilku dróg. Zebrani dyskuto-
wali także o pojawieniu się dzikich zwierząt. Wilki już zagryzły 
psa w miejscowości Szafarnia-Pólka

Zmagają się z wilkami 
i zalanymi drogami 

 Podczas ostatniej sesji 31 
października radni oraz przed-
stawiciele urzędu gminy usłysze-
li skargi ze strony OSP. Ostatnio 
problemy sprawia odcinek drogi 
wojewódzkiej nr 534 z Radomina 
w stronę Bocheńca. Strażacy czę-
sto reagują, ponieważ miejsce po-
łożone niżej na tym odcinku jest 
regularnie zalewane. 

– Ja bym tego człowieka, 
który planował tę drogę, odszu-
kał, żeby się tłumaczył – skar-
ży się prezes gminnego zarządu 
OSP Janusz Zieliński. – Pierwszą 
sprawą jest skrzyżowanie w Sza-
farni, szkoda słów. Druga sprawa 
dotyczy odcinka z aleją bukową. 
Sam pojechałem ze strażakami. 
Zalało tam drogę. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich powinien udrożnić 
to miejsce. Nie ma gdzie wylać ze-
branej wody. Raz pompowaliśmy 
wodę dwie godziny, a wcześniej 
trzy godziny. Natężenie ruchu na 
tej drodze jest bardzo duże. Mu-
sieliśmy wzywać policję, żeby kie-
rowała ruchem. Nie starcza nam 
już na paliwo. Non stop, raz drze-
wa, raz zalewa wodą. 

Wśród radnych pojawił się 
pomysł napisania petycji. Janusz 
Zieliński narzekał także na drogę 
Łubki – Płonne, która jest zale-
wana. Według niego ta trasa jest 
dużym ułatwieniem,  jej stan jest 
bardzo dobry, ale grozi jej znisz-
czenie. Nawierzchnię trudniej jest 
osuszyć, ponieważ w sąsiedztwie 
zalewanego miejsca znajduje się 
gospodarstwo. Podkreślał, że stra-
żacy marnują dużo paliwa na tego 
typu interwencje. Jego zdaniem 
dobrym rozwiązaniem byłoby 
połączenie ze studzienkami i ro-

wami melioracyjnymi. Mężczyzna 
jest także niezadowolony ze stanu 
dróg powiatowych na odcinkach 
Szafarnia – Płonne oraz Łubki – 
Plebanka. Prosił władze gminy 
o pomoc.

– Z drogą wojewódzką jest 
problem na zasadzie „gdzie kucha-
rek sześć, tam nie ma co jeść”. To 
jest własność Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, a benzynę palą nasi 
strażacy, którzy za chwilę przyjdą 
do wójta i powiedzą, że nie mają 
paliwa. Co do dróg powiatowych, 
to często odpowiadają: rozumie-
my wasze problemy, ale mamy 
250 km innych dróg. To jest pro-
blem – mówi przewodniczący 
rady gminy Janusz Wiwatowski. 

Przewodniczący zwrócił uwa-
gę na inny problem, dotyczący 
pojawiających się na terenie dzi-
ków oraz wilków. Według niego te 
zwierzęta stają się plagą w gminie. 
Mówił o tym, że dziki dotkliwie 
niszczą uprawy, a wilki zagrażają 
zwierzętom gospodarskim,  na-
wet ludziom. Te dzikie zwierzęta 
są jednak chronione. Zabronione 
jest ich zabijanie i straszenie. 

– Wilki zagryzły, pożarły psa 
u moich sąsiadów. Znajomy mó-
wił mi, że w zagajnikach w Sza-
farni, w stronę Płonka, znajdują 
się legowiska, widoczne są ślady 
wilków. Trzeba pomyśleć, zanim 
będzie za późno. Mogą niebawem 
wziąć się za bydło. Zagrożone są 
dzieci. To jest już sprawa powia-
tu, problem występuje w innych 
gminach w okolicy. Sławomir 
Blumkowski poruszał więc niebo 
i ziemię z marnym skutkiem – ko-
mentował Janusz Wiwatowski.

Głos zabrał sołtys wsi Szafar-

nia-Pólka Sławomir Blumkowski. 
Jego zdaniem nikt nie chce pomóc 
w tej sprawie. Opowiadał o wie-
lokrotnych telefonach i zgłosze-
niach, bez reakcji. 

– Płakać się chce, ale nie moż-
na nic wskórać. Dzwoniłem do To-
runia, powiedzieli, że ja mieszkam 
w takiej okolicy, w której są wilki. 
Odpowiedziałem, że przeciętny 
tutejszy mieszkaniec wilka spoty-
ka pierwszy raz na swoim terenie, 
wręcz na swoim podwórku. Na to 
pan odrzekł, że mieszkańcy muszą 
się przygotować, bo takich przy-
padków będzie więcej i psy będą 
ginąć – opowiada Sławomir Blum-
kowski. – Słyszałem o przypad-
ku u mieszkanki Szafarni, gdzie 
wilki zagryzły psa. O pierwszej 
w nocy obudziło ich dojadanie. 
Następnego dnia szukali swojego 
psa, okazało się, że został wręcz 
pożarty. Żałuję, że tak późno się 
dowiedziałem, mógłbym zareago-
wać. Myśliwi są tutaj co tydzień.  
Dzwoniłem do Torunia i powie-
dzieli, że musiałby ktoś przyjechać 
i stwierdzić, czy to faktycznie wil-
ki. Policja także niczego nie zgło-
siła do kół łowieckich. A przecież 
oprócz psów, wilki mogą zabijać 
inne zwierzęta domowe. 

– Zabić nie można, straszyć 
też nie można. Co z dziećmi, które 
chodzą do szkoły? – pytali między 
sobą zebrani. 

– Proponuję, aby napisać 
wystąpienie do ministra ochrony 
środowiska, do wiadomości pre-
mier – mówił Wiwatowski. 

Do tematu będziemy wracać. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Po nowej jezdni 
24 października w gminie Golub-Dobrzyń dokonano 
odbioru kolejnego odcinka dróg, tym razem w Soko-
ligórze. 

Gmina Golub-Dobrzyń 

Przebudowano niemal kilo-
metr jezdni. Szerokość asfaltu to 
4 metry. Ważne było wykonanie 
wzmocnienia podbudowy drogi, 
tak by mogła przetrwać dłużej 
i by można było wykonać na niej 
spadki podłużne i poprzeczne. 
Z drogi na pola poprowadzono 
zjazdy, a na całym odcinku wyko-
nano także oznakowanie pionowe. 
Gmina pieniądze na modernizację 
pozyskała z budżetu wojewódz-
twa, z tytułu wyłączeń gruntów 

z produkcji rolnej w kwocie 87,5 
tys. zł. 

Drugą z wykonanych i ode-
branych dróg jest ta w Cieszy-
nach. Tu udało się wykonać 753 
metry jezdni o szerokości 3,8 me-
tra. Prace zostały sfinansowane 
ze środków gminy. Na odbiór cze-
kają dwie kolejne inwestycje dro-
gowe – w Białkowie i Macikowie. 

(pw)
fot. nadesłane
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 AGminy daleko 
w rankingu 

POWIAT  Kilka dni temu został ogłoszony ogólnopolski ran-
king Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego 
Rozwoju. W czołówce próżno szukać gmin z terenu naszego 
powiatu 

Zestawienie opracował zespół 
ekspertów z  Politechniki War-
szawskiej, pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka. 
Zestawienie ma na celu monitoro-
wanie zrównoważonego rozwoju 
społeczno-ekonomicznego gmin 
i regionów jako jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz promo-
cję rozwoju na bazie opracowa-
nych wzorców. W badaniu wzięto 
pod uwagę 15 wskaźników m.in. 
liczbę osób pracujących na 1 tys. 
mieszkańców, saldo migracji, licz-
bę podmiotów gospodarczych na 1 

tys. mieszkańców, wydatki na pro-
jekty inwestycyjne na mieszkańca, 
liczbę absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych na 1 tys. mieszkań-
ców a także odsetek mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ście-
ków. 

W rankingu gmin miejskich 
Golub-Dobrzyń uplasował się na 
177. miejscu na 237 możliwych. 
Znacznie lepiej wypadają: Brodni-
ca, która znalazła się na 45. miej-
scu w kraju i Rypin – 82. pozycja.  
Przed Golubiem znalazły się też: 
Wąbrzeźno – 132. lokata oraz Lip-

no – 158.  Według rankingu, tak jak 
w ubiegłym roku, najlepiej rozwija 
się Karpacz. W klasyfikacji gmin 
miejsko-wiejskich Kowalewo Po-
morskie zajęło 158. miejsce na 616 
możliwych. 

Wśród gmin wiejskich z po-
wiatu najwyżej sklasyfikowano 
gminę Golub-Dobrzyń (563. miej-
sce na 1559 możliwych). Na 731. po-
zycji znalazła się gmina Radomin, 
a na 732. – gmina Ciechocin. 913. 
miejsce zajęła gmina Zbójno. 

(ToB)

W  S K R Ó C I E
GOLUB-DOBRZYŃ Okradli parafię 
W piątek 3 listopada w powiecie golubsko-dobrzyńskim miała miejsce kradzież z włamaniem do jednej 

z plebani parafii rzymsko-katolickiej. 
– Postępowanie w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu, prowadzi Ko-

menda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu – informuje asp. sztab Małgorzata Lipińska z KPP. – Mając na 
uwadze charakter sprawy oraz dobro pokrzywdzonego, jest to jedyna informacja, którą mogę przekazać.

Do tematu wrócimy. 
GOLUB-DOBRZYŃ Świąteczny przegląd coraz bliżej
Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ogłosił Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda...”. Impreza 

odbędzie się 15 grudnia o 10.00. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 grudnia. Uczestników oceni jury składające się 
z wykładowców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.kulturagolub.eu.                                                                                                                              (ToB)
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W trakcie wizyty dzieci miały 
okazję porozmawiać z policjantami 
o podstawowych zasadach, których 
należy przestrzegać, aby być bez-
piecznym w drodze do przedszkola 
i w drodze do domu oraz podczas 
zabawy. 

– Policjanci rozmawiali rów-
nież z dziećmi na temat postę-
powania w przypadku kontaktu 
z osobą obcą – mówi asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP w Go-

lubiu-Dobrzyniu. – Maluchy miały 
okazje zapoznać się z akcesoriami, 
które policjant posiada na służbie 
m.in. kajdankami, radiostacją i nie-
którymi elementami umunduro-
wania.

Na zakończenie spotkania mł. 
asp. Dariusz Krzemiński oraz sierż. 
sztab. Piotr Sipak przeprowadzili 
dla najmłodszych zajęcia praktycz-
ne na przejściu dla pieszych.

(ToB), fot. KPP

Daria jest uczennicą wąbrze-
skiego liceum. Wzrok straciła trzy 
lata temu. Mimo to jest pogodną 
nastolatką, która lubi poznawać 
świat. Jej mama Katarzyna Kunicka 
robi wszystko, aby jej to umożliwić. 
Średnio co półtora miesiąca Daria 
uczestniczy w dwutygodniowych 
zajęciach rehabilitacyjnych w Gru-
dziądzu. Koszt takiego turnusu to 
ok. 800 zł, bo nie wszystkie zabiegi 
są refundowane. Do tej pory Daria 
płaciła za nie z pieniędzy uzbiera-
nych na koncie Fundacji Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym 
„SŁONECZKO”, pod której opieką 

się znajduje. Ale środki powoli się 
wyczerpują. 

– Zwracam się do państwa po 
raz kolejny z prośbą o wsparcie. Gdy 
pierwszy raz prosiłam o pomoc, 
Daria traciła wzrok. Niestety, nie 
udało się go uratować. Pieniądze 
które uzbierałam na koncie fun-
dacji z państwa wpłat, zbiórek oraz 
z 1 proc. podatku w pełni przezna-
czyliśmy na rehabilitację – mówi 
Katarzyna Kunicka. – 18 stycznia 
córkę czeka operacja u neuroor-
topedy dr Jóźwiaka w Łodzi. Jest 
ona kluczowa w usamodzielnieniu 
i usprawnieniu ruchowym Darii. 
Koszt operacji to ok. 7 tys. zł. Potem 
będziemy kontynuować rehabilita-
cję. Dlatego proszę o wsparcie na 
leczenie i rehabilitację córki.

W minioną niedzielę przy wą-
brzeskich kościołach została zorga-
nizowana kwesta. Wolontariuszom 
udało się zebrać 2,6 tys. zł. Pienią-
dze można wpłacać też na konto 
fundacji: Spółdzielczy Bank Ludo-
wy w Zakrzewie, oddział Złotów, 
nr konta 89 8944 0003 0000 2088 
2000 0010 z dopiskiem 454/S Daria 
Szczepańska darowizna. 

(pg)
fot. archiwum prywatne 

Darii Szczepańskiej

W pierwszej grupie wiekowej 
pierwsze miejsce zajęła Oliwia Ry-
kaczewska z Zespołu Szkół w Zbój-

nie. Na drugim miejscu uplasowały 
się: Julia Tomaszewska oraz Oliwia 
Pankowska z Zespołu Szkół w Zbój-

nie. Trzecie miejsce zajęła nato-
miast Martyna Mierzwicka z Ze-
społu Szkół w Działyniu im. Stefana 
Żeromskiego. Wyróżnienia otrzy-
mali: Julia Karwaszewska – Szkoła 
Podstawowa w Rużu i Bartosz Tro-
kowska – Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Żeromskiego w Działyniu. 

W drugiej grupie zwyciężyła 
Zuzanna Worek – Szkoła Podsta-
wowa w Klonowie, przed Sandrą 
Tułodziecką z Zespołu Szkół w Zbój-
nie i Wiktorią Waśkiewicz z Zespołu 
Szkół w Działyniu im. Stefana Że-
romskiego. Wyróżnienie otrzymali: 
Roksana Karbowska, Klaudia Le-
wandowska – obie ze Szkoły Pod-
stawowej w Klonowie, Aleksandra 
Śliwińska – Szkoła Podstawowa 
w Rużu, Kornelia Skoczyk – Zespół 
Szkół w Zbójnie, Klaudia Pawlewicz 
– Zespół Szkół w Działyniu im. Ste-
fana Żeromskiego.

(szyw)
fot. UG Zbójno

Mundurowi 
o bezpieczeństwie

Pomóżmy Darii 

Golubsko-dobrzyńscy policjanci, w ramach kampanii 
MSWiA ,,Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok 
szkolny”, odwiedzili dzieci w Przedszkolu Publicznym 
w Radominie. 

18-letnia niewidoma Daria Szczepańska z Wąbrzeźna 
cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i niedowład 
prawostronny. Obecnie oczekuje na kosztowną ope-
rację nogi. Pomóc może każdy.

Gmina Zbójno

Święto z konkursem
Z okazji  Narodowego Święta Niepodległości gmina 
Zbójno zorganizowała konkurs piosenki i pieśni pa-
triotycznych, w którym wzięli uczniowie z czterech 
szkół z terenu gminy. Młodzież rywalizowała w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy IV i V oraz VI – VII. 

Gmina Radomin

RegionNasze sołectwo, 
nasze sprawy

GMINA ZBÓJNO  Sitno to sołectwo graniczące bezpośrednio 
z gminą Golub-Dobrzyń. Od ośmiu lat sprawami mieszkańców 
zajmuje się Magdalena Dylewska

Funkcję sołtysa sprawuje już 
drugą kadencję. Jest jednocześnie 
radną gminy Zbójno. Przygodę 
z sołtysowaniem rozpoczęła od 
porażki w wyborach do samo-
rządu gminy, nie zostając wów-
czas radną. Mieszkańcy jednak 
nie zapomnieli o niej przy okazji 
wyborów sołeckich w 2009 roku. 
Jest mężatką, matką 4-letniego 
dziecka. Pracuje zawodowo, 
a w działaniach na rzecz lokalnej 
społeczności wspiera ją mąż An-
drzej. 

Sołectwo Sitno zamiesz-
kuje prawie 400 mieszkańców. 
Zajmują się oni prowadzeniem 
średnich gospodarstw rolnych 
(do 30 hektarów). W okolicy jest 
kilka zakładów pracy, ale nieste-
ty zatrudnienie w nich znalazło 
niewielu rodowitych mieszkań-
ców Sitna. 

– Czy budżet sołecki jest wy-
starczający na potrzeby miesz-
kańców?

– Budżet naszego sołectwa 
wynosi 26 tys. zł. Na naszym te-
renie posiadamy około 10 kilome-
trów dróg lokalnych, które musimy 
utrzymać, dlatego też z budżetu 
przeznaczyliśmy na to zadanie 9 
tys. zł. W ubiegłym roku, razem 
z gminą, wyremontowaliśmy trzy 
drogi. W tym roku wspólnie poło-
żyliśmy nawierzchnię asfaltową na 
drodze w kierunku Macikowa. Są to 
duże inwestycje, które możemy re-
alizować wspólnie w samorządem. 
Z tegorocznego budżetu przezna-
czyliśmy 1 tys. zł na organizację 
festynu letniego dla dzieci. Mam 
również zarezerwowaną kwotę 
16 tys. zł na doposażenie świetlicy 
wiejskiej. Jeszcze w tym roku ma 
zostać ona gruntownie zmoderni-

zowana. Władze gminy Zbójno po-
zyskały na ten cel środki finansowe 
z Urzędu Marszałkowskiego. Po re-
moncie będziemy mogli prowadzić 
w niej większą działalność na rzecz 
lokalnej społeczności.

– Jak przedstawia się wła-
śnie działalność kulturalna w so-
łectwie?

– W naszej miejscowości już 
od 2009 roku funkcjonuje „Sto-
warzyszenie mieszkańców Sitna”, 
w którym działają wszyscy chętni 
mieszkańcy. W pierwszych latach  
organizowaliśmy choinkę dla dzieci, 
andrzejki. Pierwszy Dzień Dziecka 
był przygotowany z pieniędzy uzy-
skanych z zabawy wiejskiej. Włą-
czaliśmy się również w działalność 
gminy.  Pomogliśmy przy organiza-
cji wigilii dla osób starszych, piekąc 
własne ciasta. Naszą działalność 
kulturalną ograniczają zbyt małe 
środki finansowe i brak własnego 
lokalu. Mam jednak nadzieję, że te-
raz się to zmieni. Świetlica rozwią-
że nam wiele problemów. 

– Czy dobrze układa się pani 
współpraca z władzami gminy 
Zbójno?

– Współpraca z lokalnym sa-
morządem jest na bardzo wyso-
kim poziomie. Przykłady, które 
wcześniej już podałam świadczą 
same za siebie. Mam porównanie 
pomiędzy obecną panią wójt a jej 
poprzednikiem i mogę stanowczo 
powiedzieć, że teraz w moim so-
łectwie dzieje się więcej. 

Rozmawiał i fot. (Maw)

Sołectwem Sitno kieruje od 2009 Magdalena Dylewska
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Album ukazał się pod koniec 
października. 

– Pomysł wydania tego typu 
albumu pojawił się już kilka lat 
temu, ale teraz udało się go 
urzeczywistnić. Chodziło o to, by 
stworzyć ciekawy gadżet, który 
przybliża piękno naszej gminy – 
mówi Małgorzata Mierzejewska 
z Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.

Zdjęcia pochodzą częściowo 
od lokalnych fotografów, a czę-

ściowo zostały wykonane na zle-
cenie wydawnictwa. Album będzie 
rozdysponowany miedzy gminne 
biblioteki. Będzie także nagrodą 
w rożnych konkursach organizo-
wanych przez gminę. Być może 
wydawnictwo jest początkiem 
dłuższej serii. Istnieją pomysły 
wydania albumów o konkretnej 
tematyce. 

(pw)

Gadżet pełen gminy 
„Gmina Golub-Dobrzyń w obiektywie” – to tytuł al-
bumu, który ukazał się w ostatnich dniach i przed-
stawia najciekawsze zabytki i pejzaże gminy. 

Gmina Golub-Dobrzyń

R
 E

 K
 L A M

 A

Wraca moda na czytanie? 
GOLUB-DOBRZYŃ  Za stan czytelnictwa w naszym mieście odpowiada Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna. Czy jest on zadowalający? Na to pytanie odpowiada dyrektor biblioteki Barbara Wasiluk

W Golubiu-Dobrzyniu funk-
cjonuje Miejska i Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna im. Ks. F. K. 
Malinowskiego. Obecnie główna 
siedziba mieści się w budynku 
Szkoły Podstawowej przy ulicy 
Żeromskiego 11. Aby wyjść na-
przeciw oczekiwaniom czytelni-
ków, posiada ona również zespo-
ły biblioteczne na terenie całego 
miasta. Wypożyczalnia znajduje 
się w budynku Domu Kultury 
przy ulicy Hallera. Funkcjonuje 
też punkt biblioteczny dla dzieci 
i młodzieży przy ulicy Żeromskie-
go oraz filia przy ulicy Mickiewi-
cza. Czy to wystarcza?

– Aby docierać szerzej do na-
szych odbiorców, uruchamiamy 

również książkę na telefon – pod-
kreśla Barbara Wasiluk, dyrektor 
MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu. – 
Polega to na tym, że wystarczy 
zadzwonić do nas, że chce się 
wypożyczyć książkę np. z działu 
kryminał, a pracownik biblioteki 
wybierze odpowiedni tytuł i do-
starczy ją pod wskazany adres. 
Jest to program dla ludzi star-
szych oraz tych, którzy nie mogą 
sami przyjść do nas. W niedługim 
czasie zostanie również urucho-
miony program Mak+, dzięki któ-
remu będzie można wypożyczyć 
publikacje przez internet. Trwają 
już ostatnie prace w tym zakre-
sie.

Książnica realizuje obecnie 

„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”. W ramach tej ini-
cjatywy biblioteka otrzymała do-
tację w wysokości prawie 6 tys. zł 
na zakup książek. 

– W sumie kupiliśmy ponad 
700 tytułów za około 15 tys. zł – 
dodaje dyrektor. – W październi-
ku dokonaliśmy zakupu pierwszej 
transzy książek z działów: bele-
trystyka, biografia, historia czy 
też literatura podróżnicza. Nie 
jest to jednak nasz ostatni zakup. 
W chwili obecnej mamy w swoich 
zbiorach 50 tys. książek i czaso-
pism. Z naszych zasobów korzy-
sta ponad 13 tys. użytkowników. 
To jest właśnie stan naszego lo-
kalnego czytelnictwa. Uważam, 

że jest ono na dobrym poziomie. 
Miejska książnica, dzięki od-

powiednim programom kompu-
terowym, w najbliższym czasie 
otrzyma również dostęp do zaso-
bów Biblioteki Narodowej, w ra-
mach programu  Academica.  To 
cyfrowa wypożyczalnia między-
biblioteczna, dzięki której czy-
telnicy będą mogli korzystać ze 

zbiorów warszawskiej książnicy. 
– Będziemy mieć dostęp do 

ponad dwóch milionów książek 
i czasopism naukowych znajdują-
cych się w tej bibliotece – mówi 
Barbara Wasiluk. – Dzięki temu 
programowi będziemy mogli ko-
rzystać z wszelkich publikacji 
z każdej dziedziny nauki. 

Tekst i fot. (Maw)

Barbara Wasiluk prezentuje najnowsze zakupy książek w bibliotece
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Po krótkim wprowadzeniu 
w nastrój święta, omówieniu 
znaczenia obchodzonej uroczy-
stości, słów: wolność i niepodle-
głość oraz symboli narodowych 
i zaprezentowaniu kilku faktów 
historycznych przez nauczyciela, 
uczniowie obejrzeli prezentację 
„Polak Mały”. 

– Dzieci po zapoznaniu się 
z materiałem multimedialnym 
opowiadały o tym, w jaki sposób 
powstało państwo polskie, dlacze-

Gmina Zbójno 

Patriotyczny dzień 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano także w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem. 

Podziękowali za wolną ojczyznę 
GOLUB-DOBRZYŃ  Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic upamiętnili rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości przemarszem ulicami miasta, uroczystą msza święta oraz złożeniem kwiatów pod pomni-
kami pamięci narodowej

Tradycyjnie, jak co roku, ob-
chody Narodowego Święta Nie-
podległości w Golubiu-Dobrzyniu 
rozpoczęły się od przemarszu 
ulicami miasta. Miejska orkiestra 
dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej poprowadziła poczty sztan-
darowe, delegacje oraz harcerzy 
i uczniów klas mundurowych uli-
cą Kilińskiego, przez Plac Tysiącle-
cia, do dobrzyńskiego kościoła. 

W świątyni odbyła się uroczy-
sta msza święta. Po niej orkiestra, 
poczty oraz delegacje przemasze-
rowały na plac przy miejscach 

pamięci narodowej. Burmistrz 
Golubia-Dobrzynia Mariusz Piąt-
kowski podkreślił znaczenie od-
zyskania niepodległości, mówił 
też o patriotyzmie. 

Poszczególne delegacje urzę-
dów, instytucji, organizacji spo-
łecznych oraz zakładów pracy 
złożyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikami. Warty honorowe wy-
stawili harcerze z Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego Golub-Do-
brzyń.

W sobotnie popołudnie 
w Domu Kultury w Golubiu-Do-

brzyniu młodzież z miejskiego 
gimnazjum im. Ignacego Działyń-
skiego przygotowała natomiast 
program słowno-muzyczny „Za 
wolność waszą i naszą”. Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
przeprowadziła internetowy test 
wiedzy o hymnie narodowym. 
Z kolei w niedzielę odbył się bieg 
niepodległości, którego organiza-
torem był Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz Towarzystwo Krze-
wienie Kultury Fizycznej „Rytm”. 

Tekst i fot. 
Szymon Wiśniewski

Przemarsz prowadziła orkiestra OSP z Golubia-Dobrzynia

Przemaszerowano ulicami miasta

Wartę przy pomnikach wystawili harcerze z Hufca ZHP w Golubiu-Dobrzyniu

Poczty sztandarowe zebrały się przy budynku 
dawnej straży pożarnej na ul. Kilińskiego

Dobrzyński kościół wypełnił się niemal po brzegi

go data 11 listopada jest tak istot-
na dla Polaków – opowiada Mar-
ta Wiwatowska-Szczutkowska, 
nauczyciel z SOSW w Wielgiem. 
– Próbowali także odpowiedzieć 
na pytanie, czym dzisiaj jest pa-
triotyzm, jakie postawy ludzi, 
żyjących w wolnym kraju, można 
uznać za patriotyczne. Wspólnie 
odśpiewali również wszystkie 
zwrotki hymnu. Po zakończeniu 
części teoretycznej warsztatów, 
wychowankowie rozpoczęli re-
alizację zadań z wykorzystaniem 
mapy Polski, wskazali kolejne 
stolice naszego kraju, największą 
rzekę, województwa, najważniej-
sze krainy geograficzne, a także 
kraje sąsiadujące z Polską. 

Uczniowie układali puzzle, 
na których widniało godło, sa-
modzielnie przygotowywali fla-
gę oraz kotyliony, układali roz-
sypanki oraz wykonywali wiele 
innych zadań, dzięki którym 
utrwalali wiedzę na temat ojczy-
zny oraz symboli narodowych. 
Podczas rozwiązywania rebusów 
i tworzenia prac plastycznych 
słuchali pieśni i piosenek pa-
triotycznych. Warsztaty zostały 
zakończone wspólnym rozwią-
zywaniem krzyżówek sprawdza-
jących i utrwalających zdobytą 
wiedzę.    

(szyw)
fot. SOSW
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– Mamy mądrych rolników – 
mówiła na wstępie Dorota Weber, 
kierownik Powiatowego Zespołu 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Golubiu-Dobrzyniu. – Test ma 
za zadanie wyłonić reprezentanta 
powiatu na wojewódzkim szcze-
blu olimpiady.

W konkursie mogły wziąć 
udział osoby pełnoletnie do 
40. roku życia, które prowadzą 
własne gospodarstwa rolne lub 

prowadzą je wspólnie z rodzica-
mi. Każdy z 18 rolników miał do 
rozwiązania 40 zadań. W gronie 
uczestników olimpiady znalazło 
się pięć pań. Pytania dotyczyły 
rożnych zagadnień związanych 
z rolnictwem, czasem bardzo 
rozległych jak np. hodowla świń 
i zagadnienia prawne. Mimo to 
rolnicy bardzo dobrze poradzili 
sobie z testem. 

Tegorocznym zwycięzcą eli-
minacji powiatowych został mło-
dy rolnik z Rudawia w gminie Cie-
chocin – Jakub Pietrkiewicz. Jest 
on studentem drugiego roku na 
kierunku rolnictwo na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. Wraz z rodzicami 
prowadzi gospodarstwo nasta-
wione na hodowlę bydła: mlecz-
nego i opasowego. Pan Jakub 
będzie reprezentował powiat na 
wojewódzkim etapie olimpiady 
w Przysieku 23 listopada. 

Drugie miejsce zajął Michał 
Płocharski z Węgierska, trzecie 
Robert Chyliński z Klonowa. 

Każdy z uczestników otrzy-
mał atrakcyjne nagrody fundo-
wane przez sponsorów – samo-
rządy oraz firmy lokalne. Gośćmi 
wydarzenia byli również wójto-

wie gmin: Golub-Dobrzyń, Zbójno 
oraz Radomin. 

Olimpiadę sponsorowali: 
AGROLOK Sp. z o.o., ALLER AQUA 
Polska Sp. z o.o., Bank BGŻ BNP 
Paribas, Bank Spółdzielczy Go-
lub-Dobrzyń, Bank Spółdziel-
czy Kowalewo Pomorskie, Bank 
Spółdzielczy Piotrków Kujawski 
O/Zbójno, Firma Wielobranżo-
wa Jurgielski Jerzy Poćwiardowo,  
GOLPASZ S.A., Handel Artykułami 
Weterynaryjnymi, Zootechnicz-
nymi i ŚOR Radecki Jacek,  Ku-
jawsko-Pomorska Izba Rolnicza, 
Lecznica Weterynaryjna Janusz 
Radecki, Lokalna Grupa Działa-
nia „Dolina Drwęcy”, Przedsię-
biorstwo Produkcyjno Handlowe 
HETMAN Sp. z o.o.,  Stowarzy-
szenie Rolników w Kowalewie Po-
morskim STOROL, Urząd Gminy 
Ciechocin, Urząd Gminy Golub-
Dobrzyń, Urząd Gminy Kowalewo 
Pomorskie, Urząd Gminy Rado-
min, Urząd Gminy Zbójno, ZOO-
WETCHEMROL Gerard Bielecki 
Kowalewo Pomorskie, Żywność 
Ekologiczna Bio Food Sp. z o.o. 
Ciechocin.

Tekst i fot.
(pw)

Rolnicy spisali się świetnie
POWIAT  Jakub Pietrkiewicz z Rudawia wygrał powiatowe eliminacje do Olimpiady Wiedzy Rolniczej

R E K L A M A
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Gęsina 
na św. Marcina

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

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

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

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

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

kupon zgłoszeniowy

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

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

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

bohaterką konkursów

A oto kolejne wybrane wiersze spośród tych, które napłynęły od Czytel-
ników na nasz konkurs „Gęsinowe strofy”. 

Smutna rozmowa 
z gąską Marcinową

/opowieści babci Edwiny/

Czemu umilkłaś ptaszyno miła,
Czemu nie gęgasz wesoło?

Czemu tak smutno główkę schyliłaś
I tak żałośnie oglądasz się wkoło?

Masz piękną klatkę z drutu złoconego,
pięknie, bogato przebraną.

Różne przysmaki co dnia każdego
i wodę świeżo zmienianą.

Złocona klatka to moje więzienie,
chociaż jej nie brak piękności.

Ogród zielony nie cieszy mych oczu,
a każdy kąsek gorycz mi przynosi.

Wolałabym stokroć bujać na złocistych 
łanach,

zażywać słodkiej, prawdziwej wolności.
Zobaczyć słońce wschodzące co rano,
głęboko oddychać świeżutkim powie-

trzem.

Lecz mego głosu nikt nie zrozumie,
po co mam gęgać daremno.

Bo mego żalu nikt nie pojmuje,
i nie zapłacze nade mną.

Autorka: Edwina Sławkowska

Gęsinowa tradycja

Idzie śmiało, idzie dróżką.
Mała Gąska, zamiata nóżką.

A ta ścieżka taka wąska
ale drepcze głupia gąska.

Słyszy z dali dźwięki znane.
Ach, to kaczek jest kwakanie!

Ucieszona idzie śmiało.
Jakby tego było mało

widzi na podwórku kurki,
które zatapiają w ziemi pazurki.

Już skrzydełka swe podniosła
ta tłuściutka, mała gąska.

Na podwórze wnet wleciała,
ze wszystkimi się przywitała

i tak głośno zagęgała
lecz się tego nie spodziewała,

że jej szyja piękna, długa,
wspaniała pierś i oba uda 

dumnie spocznie na odświętnym stole,
wtedy nikt nie wspomni o rosole.
Gdzie gęsina w kurkowym sosie
lepsza jest niż pieczone prosię.
Bo to właśnie się tak składa

że co roku 11 listopada
rodzina do uroczystego obiadu siada.

Przecież każdy dobrze wie,
co za danie tego dnia się je.

Tradycyjnie na świętego Marcina
najlepsza jest gęsina!

Autorka: Monika Tomaszewska

Gę! Gę! Gę!
W Gęgałkowie

Wyszły gąski w pole,
Narzekały na niedolę.

Znów świętego jest Marcina
Wkrótce będą nas zażynać!

Taka to już ludzi wola
Aby gościć na ich stołach!

Gę! Gę! Gę!

Nasz gąsiorze, czy uwierzysz?
Może uda nam się przeżyć?

Gę! Gę! Gę! Marzę skrycie!

Poprośmy gospodynię,
aby dała przetrwać zimę!

Wtedy jajek nanosimy
I gąsiątek namnożymy!

A gęsina? Cóż gęsina?
Może lepszy będzie finał
Bez gęsiny na Marcina!

Gę! Gę! Gę!

Autorka: Anna Brodzińska

Pasał gęsi, pasał
Marcin na polanie

Poszły gęsi w szkodę
Oj, mu się dostanie

Na stado w koniczynie
Sąsiad rzeźnik zerka

- Zabiję gąseczki
Oj, będzie wyżerka

Czarninkę ugotuję
Na gęsich podróbkach
W paszteciku będzie
Wspaniała wątróbka

Gęsinkę upiecze 
Z czerwoną kapustą

Potem poczęstuje
Rzeźnikową tłustą

Z gęsiny wspaniałej 
Nic się nie zmarnuje

I na imieniny
Pipek faszeruje

Na ostatnie danie 
To jest przepis taki

Nóżki i żołądki
Owijamy we fl aki

Drogi Czytelniku!
Daniem na Marcina
Najlepsza na świecie

Kołudzka gęsina

Zabierz na obiadek
Całą swą rodzinkę

I przyjeżdżaj do mnie
Na smaczną czarninkę!

Autorka: Agata Walczak

Trwają zmagania plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być 
wykonane w dowolnej technice, ale powinny być 
płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać for-
matu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysło-
wość 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 na-
leży dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą 
tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego 
(Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 li-
stopada 2017 roku. Liczy się data wpływu przesyłki 
do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świąteczne-
go obiadu z gęsiną w roli głównej. Na uczest-
ników czekają atrakcyjne nagrody, między in-
nymi rowery, sprzęt gospodarstwa domowego, 
gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada moż-
na nadsyłać relacje (zdjęcia, fi lmy, sprawozda-
nia tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz 
własne przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie 
mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zo-
stały nagrodzone lub wyróżnione w poprzed-
nich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą 
tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego 
(Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elek-
troniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-
pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 li-
stopada.
Co ciekawe, województwo kujawsko-pomorskie 
jest zagłębiem produkcji gęsiny na krajowy i eu-
ropejski rynek. Nasi producenci dostarczają 
rocznie na stoły smakoszy 1,5 tysiąca ton tego 
wykwintnego mięsa. Pogłowie gęsi w gospodar-
stwach hodowlanych i zagrodach w naszym re-
gionie to ponad 105 tysięcy sztuk, 80 proc. w rol-
nych gospodarstwach rodzinnych. To ponad 12 
proc. produkcji krajowej. W ubiegłym roku od-
notowaliśmy znaczny wzrost w tej dziedzinie 
produkcji mięsnej - o blisko 40 proc. rok do roku. 
Średnia cena gęsiny w skupie wynosi nieco ponad 
7 złotych za kilogram.
Gęsina w statystyce
Produkcja gęsiny to 1 procent wytwarzanego 
w naszym regionie mięsa drobiowego – w ubie-
głym roku do skupu żywca rzeźnego trafi ło ok. 
150 tysięcy ton drobiu, w tym tylko 1,5 tys. ton 
gęsi; wartość tej gęsiny (w skupie) to prawie 11 
milionów złotych. Najwięcej produkujemy mięsa 
kurzego (95 proc.), następne w kolejności są indy-
ki (3,2 proc.).
W woj. kujawsko-pomorskim jemy sporo mięsa – mie-
sięcznie każdy z nas 5,7 kg, co daje dziennie porcję 
blisko dwustugramową i prawie 70 kg rocznie na 
statystycznego mieszkańca Kujaw i Pomorza. Po-
dobnie jak w całym kraju, najwięcej w tym koszy-
ku jest wieprzowiny – drobiu spożywamy 1,7 kg mie-
sięcznie na osobę. Ile jest w tym gęsiny, statystyka 
milczy. Wiemy tylko, że sięgamy po nią coraz czę-
ściej. I to m.in. dzięki akcji „Gęsina na św. Marcina”.

Do czwartku 16 listopada jest czas, by zgłosić swój udział w konkursach związanych z przedsięwzię-
ciem „Gęsina na św. Marcina”. Urząd marszałkowski czeka na prace plastyczne i relacje z rodzinnego 
biesiadowania

Tradycyjnie na świętego MarcinaTradycyjnie na świętego Marcina
najlepsza jest gęsina!

Autorka: Monika TomaszewskaAutorka: Monika Tomaszewska
Drogi Czytelniku!

Daniem na MarcinaDaniem na Marcina
Najlepsza na świecieNajlepsza na świecie

Kołudzka gęsina

Zabierz na obiadekZabierz na obiadek
Całą swą rodzinkęCałą swą rodzinkę

I przyjeżdżaj do mnieI przyjeżdżaj do mnie
Na smaczną czarninkę!Na smaczną czarninkę!

Autorka: Agata WalczakAutorka: Agata Walczak

Czy Pan, czy Pani…

Gąska to piękny i mądry ptak,
już nam historia mówiła tak.

Słyszymy wkoło: ja wolę inny drób!
Kura, kaczka, ach cóż to za ptak!

Jak porównywać można tak.
Czy Pan, czy Pani

wielki szacunek do gęsi ma?
Czy Pan, czy Pani

ten rodzaj drobiu zna?
Gęsi, gąsiątka, pomorskie,

łabędzionose, owsiane, gęgawy.
Barwę mają piękną, dech zapiera,

dziób gruby, twardy, żołądek mięsisty
zje wszystko, co owies, ziemniaki, zie-

lonkę przypomina.
I rośnie i gęga, i gęga i rośnie.

Gęgając ogłasza całemu światu,
Że szyjka, udeczko, gęś i wątróbka

skrzydełko, żołądek, sadełko
na każdy stół zbłądzić już ma,

wszystkim uśmiech radości niech da.
Czy Pan, czy Pani

dobrze wie, jak to wiedzieli nasi przod-
kowie,

jaki rodzaj drobiu wybrać ma
i zapamięta, co gąska najsmaczniejsze 

da?

Autorka: Maria Wiśniewska
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Energia dla wsi 
14 listopada w Przysieku odbyło się 13. Forum Odna-
wialnych Źródeł Energii. Była mowa o energii słonecz-
nej oraz biomasie w postaci szybko rosnących drzew. 

Prawo

Choroby

ARiMR

Żniwa

Sprzęt tonie w błocie

Rozluźnienie przepisów? 
Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany w obrocie ziemią rolną miały chronić 
ją przed wykupem przez zagraniczne podmioty. W efekcie utrudniły życie rolni-
kom, których czeka długa biurokratyczna ścieżka nim powiększą gospodarstwo. 

ASF powoli odpuszcza
Od pewnego czasu nie ma informacji o nowych ogniskach afrykańskiego pomoru 
świń w gospodarstwach rolnych. W niektórych powiatach Mazowsza i Lubelsz-
czyzny złagodzono już restrykcje. 

Komputer zamiast papierów 
Prawdopodobnie od przyszłego roku wnioski o wsparcie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich będą musiały być składane przez internet. 

To najtrudniejsze od kilku lat zbiory kukurydzy. Rol-
nicy często muszą korzystać z pomocy sąsiadów, by 
wyciągać ciągniki i kombajny z pól. Żniwa opóźniły 
się o blisko miesiąc.

OZE

Paszowe na topie
RYNEK  Dobre ceny można ostatnio uzyskać za zboża paszo-
we. Są do tego stopnia atrakcyjne, że przebiły stawki za niektóre 
zboża konsumpcyjne

Niestety, władze państwowe 
nie sprzyjają rozwojowi odnawial-
nych źródeł energii na wsi. Przepi-
sy nie zachęcają do inwestowania 
w instalacje. Priorytetowo trakto-
wana jest energia wytwarzana ze 
spalania węgla. W Przysieku mó-
wiono m.in. o prawnych aspektach 
zakupu i instalacji paneli fotowol-
taicznych. To wciąż najpopularniej-
sza forma oszczędzania na energii.

Ogniwa fotowoltaiczne po-
jawiły się także w naszych okoli-
cach. O tym, jak wielki potencjał 
mają, świadczy przykład niedaw-
no oddanej, największej rolniczej 
elektrowni fotowoltaicznej w USA. 
W miejscowości Randolph mieści 

się gospodarstwo zajmujące się ho-
dowlą kóz. Główne źródło docho-
du to produkcja serów. Właściciele 
postanowili zaryzykować i przy 
udziale 30 proc. wsparcia inwesty-
cji przez władze stanowe, na dachu 
potężnej obory zamontowali ogni-
wa fotowoltaiczne. Konstrukcję do-
stosowano do wymagań technicz-
nych. Nie mogła być zbyt ciężka, by 
dach obory nie zawalił się. Projekt 
pochłonął pół miliona dolarów. Ma 
moc 180 kW, rocznie produkuje 
200 tys. kWh energii. Roczne zyski 
gospodarstwa ze sprzedaży energii 
wynoszą 10 tys. dolarów. Dodajmy, 
że na co dzień farma ma także prąd 
za darmo.                                  (pw)

W naszym rejonie w tym roku 
było wyjątkowo mokro. Ziemia nie 
zdołała obeschnąć po deszczach. 
Rolnicy, na polach których wciąż 
zalega woda, czekają na przymro-
zek, który umożliwi zbiór ciężkim 
sprzętem. Niektórzy zaryzykowali 
i wjechali w mokry grunt, a później 
musieli zmagać się z niebezpiecz-
nym manewrem, jakim jest wy-
ciąganie sprzętu z pola. Przy zbyt 
dużej mocy oraz niewłaściwym 
zamocowaniu pasów lub łańcu-
chów, taki zabieg może zakończyć 
się rozerwaniem kombajnu. 

Rolnicy często popełniają błąd 

polegający na montowaniu łańcu-
cha do zaczepu z tyłu kombajnu. 
Ten zaczep służy do podczepia-
nia przyczepki z hederem i nie 
wytrzyma potężnych sił towa-
rzyszących wyciąganiu kombajnu 
z błota. Jeszcze inni podczepiają 
linki pod tylną oś kombajnu. To 
grozi jeszcze większymi stratami 
i urwaniem osi. Każdy kombajn 
posiada cztery specjalne uchwyty, 
gdzie można mocować linki. Dwa 
z nich są umieszczone w pobliżu 
zbiornika, dwa przed tylną osią. 

(pw)

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi już planuje zmiany. Pod-
stawowym udogodnieniem ma być 
rozszerzenie katalogu osób bliskich 
w rozumieniu ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego o rodzeń-
stwo rodziców, pasierba, zięcia oraz 
synową. Zapis, w którym nie można 

było przekazać ziemi np. zięciowi, 
gdyż nie był on w świetle przepisów 
rodziną, bulwersował wielu miesz-
kańców wsi. Do grona podmiotów, 
które mogą nabyć ziemię rolną za 
zgodą Dyrektora Generalnego Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa mają dołączyć uczelnie, gdy 

czynią to na cele dydaktyczne (np. 
założenie poletek doświadczalnych) 
lub samorządy, które chcą przezna-
czyć grunty na cele publiczne. 

Hamulcem dla rolników jest 
zakaz sprzedaży zakupionej ziemi 
przed upływem 10 lat. Czasem ży-
cie układa się nie po naszej myśli 
i zbycie gruntów może podrepero-
wać domowy budżet. Po zmianach 
ma być to możliwe, jeśli nabywcą 
będzie osoba bliska zbywcy, będą-
ca rolnikiem indywidualnym lub 
młodym rolnikiem. Decyzję wyda-
wać ma Dyrektor Generalny KOWR, 
a nie – jak dotąd – sąd. 

(pw)

Wykrycie ASF nawet u dzików 
było dla rolników wielkim proble-
mem. W skupach oferowano ho-
dowcom niższą cenę. Tak niską, że 
nie pokrywała kosztów produkcji. 
Do tego dodać należy także ko-
nieczność wprowadzenia rygory-
stycznych wymogów weteryna-

ryjnych. W niektórych powiatach, 
gdzie zaobserwowano ASF kilka 
miesięcy temu i od tego momentu 
nie stwierdzono nowych przypad-
ków, trwa procedura łagodzenia 
restrykcji. Musi na nią wyrazić 
zgodę wojewoda. By potwierdzić 
uwolnienie się od choroby, wete-

rynarze przeprowadzili tysiące ba-
dań krwi losowo wybranych świń. 
Obecnie trwają także odstrzały 
prewencyjne dzików. 

Ostatnie przypadki ASF u dzi-
ków stwierdzono w regionie przy-
granicznym. 

(pw)

Póki co, są to zapowiedzi. 
Stosowny projekt prawny tra-
fił jednak do rządu. Nie jest to 
polski wymysł, a dostosowanie 
się do rozporządzenia Komisji 
Europejskiej z 2014 roku. Wyma-
ga ono, by stopniowo przenosić 

administrowanie wnioskami do 
internetu. Według nowych prze-
pisów, rolnicy byliby zmuszeni 
do uzupełniania dokumentów 
w sieci. Ci, którzy nie będą umieli 
tego zrobić, wypełnią wniosek pa-
pierowy, zaniosą do biura ARiMR, 

a tam urzędnik przepisze dane do 
formularza elektronicznego. 

Jeszcze do 2020 roku rolnicy 
mają otrzymywać częściowo wy-
pełnione wnioski papierowe. 

(pw)

sojowa GMO jest popularnym, 
bo dobrym i tanim sposobem 
żywienia zwierząt. Za niespełna 
dwa lata pasze zdrożeją i będzie 
konieczność szukania nowych 
roślin wysokobiałkowych. Już te-
raz przy Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi pracuje zespół ds. 
alternatywnych źródeł białka pa-
szowego. 

(pw)

Ci, którzy nie sprzedali zbóż 
paszowych tuż po żniwach mogą 
zacierać ręce, ponieważ ich ceny 
wzrosły bardzo szybko i teraz jest 
dobry czas na zbyt. Za tonę gro-
chu można dostać ok. 850 zł. Łu-
bin kosztuje od 700 do 860 zł/t, 
w zależności od odmiany i regio-
nu kraju. Kukurydza o wilgotno-
ści 30 proc. znajduje nabywców 
za nawet 400 zł. Najwięcej sprze-
dawcy oferują za śrutę sojową bez 

GMO - około 1600 zł. W ubiegłym 
tygodniu ceny pszenicy paszowej 
niemal dobiły do granicy 700 zł/t, 
co oznacza, że były wyższe niż 
odmian konsumpcyjnych. Winne 
tej sytuacji są przedłużające się 
zbiory kukurydzy. 

Możliwe, że rośliny paszowe 
jeszcze bardziej zyskają na popu-
larności, gdy w 2019 roku zosta-
nie wprowadzony zakaz stosowa-
nia pasz GMO. To właśnie śruta 
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Celem programu jest poprawa 
warunków sanitarnych w szkol-
nych łazienkach oraz edukacja 
uczniów w zakresie właściwego 
dbania o higienę. Placówki z naj-
większą liczbą punktów będą miały 
szansę na remont szkolnej łazien-
ki o wartości 30 tys. zł. Dodatkowo 
100 kolejnym zostanie przekazany 
roczny zapas produktów, które 
pomogą dbać o czystość i higienę

Rywalizacja jest zacięta, bo 
jest o co walczyć. Jak sprawić, aby 
szkoła miała szansę na wygraną? 
Głosować może każdy - wystarczy 

wejść na stronę wzorowalazienka.
pl i zagłosować na wybraną szko-
łę. Jedna osoba może oddać jeden 
głos dziennie, warty jeden punkt. 
Aby zwiększyć szansę na wygraną, 
wystarczy zarejestrować paragon 
z dowolnego produktu Dome-
stos – szkoła otrzyma wtedy głos 
o wartości 20 punktów. Szkoły 
mogą zdobywać także dodatkowe 

punkty, biorąc udział w różnych 
aktywnościach związanych z te-
matem programu, na przykład 
edukacją w zakresie higieny. Do-
datkowe 1000 punktów zdobędą 
placówki, które zorganizują u sie-
bie Światowy Dzień Toalety, ob-
chodzony 19 listopada (musi się on 
odbyć w szkole między do 26 listo-
pada 2017 r.).

Aquadoodle – mata wodna 
Thomas & Friends E72469 TOMY
Wodna mata Aquadoodle marki Thomas & Friends 

umożliwia rozwój zdolności plastycznych małego dziecka. 
Na tej macie dzieci mogą malować, rysować oraz koloro-
wać. W zestawie znajduje się magiczny flamaster do ry-
sowania po macie, który wystarczy napełnić zwykłą, czy-
stą wodą. Co ważne, tym flamastrem dziecko niczego nie 
pobrudzi, a rysunek utworzony na macie po chwili znika 
i można tworzyć kolejne dzieła sztuki. 

W zestawie znajdziemy również stempelek w formie 
lokomotywy z bajki Tomek i Przyjaciele, który pozostawia 
na macie ślady torów. Mata wpływa na rozwój zręczności, 
kreatywności, ćwiczy rękę, a także przygotowuje do zajęć 
przedszkolnych. 

Mata dostępna jest pod linkiem: http://bit.ly/2hMdlvC

Edukacyjny stolik malucha 
- Ucz się i śmiej DRH37 Fisher Price
Kolejnym rodzajem ciekawych zabawek są eduka-

cyjne stoliki. Przedstawiamy stolik edukacyjny marki Fi-
sher Price, z którym maluchy mogą poznawać ciekawe 
piosenki, nowe zwroty, a to wszystko w dwóch językach: 
polskim i angielskim. Edukacyjny stolik jest podzielony na 
cztery moduły: zoo, farmę, domek i sklepik. Każdy mo-
duł jest wyposażony w atrakcyjne elementy wzbudzające 
ciekawość dziecka, nie zabraknie tutaj kręciołków, przy-
cisków, suwaków, zabawkowego telefonu, otwieranych 
i zamykanych drzwiczek. Dziecko może odsłuchać aż 120 
piosenek, włączyć 9 projekcji świetlnych. To nie wszystko! 
Stolik rośnie wraz z dzieckiem. Dzięki specjalnemy suwa-
kowi, dziecko może odkrywać edukacyjne treści na 3 po-
ziomach nauki. Edukacyjny stoliczek jest przystosowany 
dla dzieci od 6 do 36 miesiąca życia. Aby dostosować go 
do starszych dzieci, wystarczy zamontować nóżki. 

Stolik możesz zamówić tu: http://bit.ly/2hcQUPj

Interaktywny pluszak Siostrzyczka 
Szczeniaczka CJY94 Fisher Price
Ten sympatyczny pluszak to zabawka, która pobudzi cie-

kawość każdego małego dziecka. Maluch może uczyć się wraz 
z Siostrzyczką Szczeniaczka wyrażeń, piosenek, melodii – 
pluszak wydaje aż 50 dźwięków! Miękki miś oferuje zabawę 
dzieciom w różnym wieku (od 6 do 36 miesięcy). 3 poziomy 
nauki pozwalają każdemu dziecku rozwijać się w jego wła-
snym tempie. Dla maluchów od 6 miesiąca mamy etap odkry-
wania - pluszak mówi do dziecka prostymi słowami i dźwię-
kami. Dzieci od 12 miesiąca zabawka zachęca do aktywności 
fizycznej i rozwiązywania prostych problemów. Siostrzyczka 
Szczeniaczka na tym etapie zabawy zadaje proste pytania oraz 
wydaje polecenia. Dla dzieci po 18 miesiącu życia przeznaczo-
ny jest etap odgrywania ról, dzięki któremu uczą się poprzez 
naśladowanie. W różnych miejscach na pluszaku znajduje się 
7 punktów, które po naciśnięciu uczą nowych słów, kolorów, 
nazw części ciała, liczb, liter i innych wyrażeń. Podczas zabawy 
dziecko rozwija nie tylko swoje zmysły, ale również zdolności 
manualne. Szczeniaczek ma wbudowane serduszko, pulsujące 
w rytm włączonej muzyki! 

Pluszak czeka pod linkiem: http://bit.ly/2hOlwrf

Jak wybrać interaktywną zabawkę dla dwulatka? 
Podstawą jest bezpieczeństwo. Zabawki interaktywne muszą być wykonane z trwałych materiałów, nie mogą mieć elementów, które mogą szybko oderwać się. Miejsce umieszczenia 
baterii również musi być odpowiednio zabezpieczone. Najlepiej będzie, jeśli taka zabawka spełnia normy bezpieczeństwa i posiada odpowiednie certyfikaty (m.in. deklaracja zgodności 
WE). Ważne jest również to, aby dobrać zabawkę odpowiednią do wieku dziecka. 
Zabawki interaktywne dla dwulatków powinny pobudzać zmysły, rozwijać je. Wiele takich zabawek znajdą Państwo w sklepie Przydomu.pl. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych 
propozycji. 

SzkOłY z nASzEgO REJOnU, bIORąCE UDzIAł w PROgRAMIE
POWIAT LIPNOWSKI: SP 3 Lipno, SP Bobrowniki, SP Dyblin
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI: SP Lisewo, SP nr 1 i SP nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
POWIAT RYPIŃSKI: SP Ostrowite, SP Półwiesk Mały
POWIAT WĄBRZESKI: SP Dębowa Łąka

Program

Walczą o ładne łazienki
Osiem szkół  walczy w programie marki Domestos „Wzorowa Łazienka”. Moż-
na na nie głosować do końca listopada.

Interaktywne zabawki dla 2-latka
PREzEnTY  W wielu sklepach przed świętami półki aż uginają się od zabawek interaktywnych. Wiele 
z nich to gadżety, które mają pomóc dzieciom poznać świat. I tutaj rodzi się dylemat: która zabawka bę-
dzie najlepsza? Sprawdźmy!
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Podczas tegorocznego jarmar-
ku będą prezentowane prace twór-
ców ludowych, rękodzielników, 
lokalnych artystów, a także regio-
nalne produkty spożywcze oraz 
ozdoby bożonarodzeniowe.

Wąbrzeski Dom Kultury do 
udziału w wydarzeniu zaprasza 

lokalnych i zamiejscowych przed-
siębiorców produkujących artykuły 
żywnościowe, koła gospodyń wiej-
skich, pszczelarzy, cukiernie oraz 
osoby indywidualne, zajmujące się 
produkcją ekologicznej żywności. 
Nie zabraknie miejsca dla artystów, 
którzy tworzą świąteczne ozdoby. 

Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla 
najmłodszych, będzie wizyta miko-
łaja, który zabierze ze sobą słodkie 
prezenty. 

Wystawcy proszeni są o wypeł-
nienie karty zgłoszeniowej (dostęp-
nej na stronie www.wdkwabrzezno.
pl) i przesłanie jej na adres: anima-
cja@wdkwabrzezno.pl lub Wąbrze-
ski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 
87-200 Wąbrzeźno, do 4 grudnia. 
Bliższych informacji udziela Dorota 
Otremba – kierownik Działu Ani-
macji WDK pod nr. tel. 56 688 1727, 
wew. 24 lub 535 436 071.

(ToB)

Szlachetna Paczka to akcja 
ogólnopolska. Polega na przygo-
towaniu paczki dla rodzin, które 
znajdują się w potrzebie. Są to naj-
częściej osoby chore lub niepełno-
sprawne, samotne, w podeszłym 
wieku, dotknięte nieszczęśliwym 
zdarzeniem losowym oraz rodziny 
wielodzietne lub osoby samotnie 
wychowujące dzieci. 

W sobotę 18 listopada na ogól-
nopolskiej stronie www.szlachet-
napaczka.pl zostanie otwarta baza 
rodzin, wraz z opisami ich aktual-
nej sytuacji życiowej. Po wybraniu 
rodziny lub kilku rodzin, należy 

zwrócić się do wolontariuszy, dzia-
łających także lokalnie. Okazję do 
spotkania ze społecznikami będą 
mieli mieszkańcy powiatu rypiń-
skiego i okolic. W niedzielę 19 listo-
pada w hali Rypińskiego Centrum 
Sportu, w godz. 16.00-19.00, odbę-
dzie się duża impreza charytatyw-
na, ale i kulturalna. Organizatorzy 
przygotowali szereg atrakcji. 

Na scenie pojawią się m.in. 
Korniki. To dziecięcy zespół, któ-
ry ma na swoim koncie już dwie 
płyty. Pierwszy album Korników 
zawiera piosenki dla dzieci w wie-
ku 6-9 lat, utrzymane w stylisty-

ce rock’n’rolla lat pięćdziesiątych 
oraz folku. Artyści byli zapraszani 
do radiowej Trójki, biorąc udział 
m.in. w audycji „Zagadkowa nie-
dziela” Katarzyny Stoparczyk oraz 
w programie „Jedynka dzieciom” 
Agnieszki Kunikowskiej. Takie pio-
senki jak: „Niezwykła gwiazda” czy 
„Przerażający jeż” do dziś są grane 
w stajach radiowych. W czerwcu 
tego roku ukazał się drugi krążek 
zatytułowany „Zajęcia dodatkowe”. 

W niedzielę będzie można zo-
baczyć także występy Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej. 
Członkowie zespołu są przygoto-
wywani wszechstronnie, od tańców 
latynoamerykańskich, po taniec 
nowoczesny, modern jazz czy ta-
niec towarzyski sportowy. Tancerze 
mają na swoim koncie duże sukce-
sy. Grupa dwukrotnie sięgnęła po 
Grand Prix na Letnim Festiwalu 
Tańca Piotra Galińskiego w Wiśle. 
We wrześniu tego roku zdobyła 
trzecie miejsce na mistrzostwach 
Polski w Opolu Lubelskim. 

Gwiazdą wieczoru będzie for-
macja Eratox, znana z takich prze-
bojów jak: „Dziewczyna ze zdjęcia”, 
„Anka Barmanka”, „Będę czekał na 
Ciebie”. 

– Zaczynaliśmy od wesel, za-
baw wiejskich, imprez w klubach. 
Udało się rozkręcić  działalność 
i mieliśmy swoje pięć minut w pro-
gramie Disco Star, który wygrali-
śmy – mówili na łamach naszego 
tygodnika członkowie zespołu. 

Kampania Szlachetnej Paczki 
potrwa od 18 listopada do week-
endu 9-10 grudnia. Wtedy też dar-
czyńcy mogą dostarczyć gotową 
paczkę do wolontariuszy. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne

Wąbrzeźno

Jarmark coraz bliżej 
W niedzielę 10 grudnia na Placu Jana Pawła II w Wą-
brzeźnie wystawcy z całego regionu będą mogli wziąć 
udział w Miejskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 4 grudnia. 

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

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

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

Wąbrzeźno
 W środę 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, projek-
towaniem znaczków graficznych, liternictwem oraz ilustracją. W la-
tach 1998-2006 był radnym w Rady Gminy Płużnica. Jego pasją jest 
malarstwo, rysunek, grafika i liternictwo. Podczas spotkania będzie 
możliwość nabycia publikacji w promocyjnej cenie. 

 W piątek 1 grudnia w godz. 17.00-18.30 zostaną poprowadzone 
warsztaty świąteczno-animacyjne dla dzieci, które ukończyły 6 lat. 
Przedmiotem zajęć będą kolorowe bombki wykonane własnoręcznie 
przez dzieci. Ponadto nie zabraknie zabaw i tanecznych animacji 
związanych ze zbliżającymi się świętami. Zapisy są przyjmowane 
do 17 listopada w Dziale Animacji Kultury WDK (tel. 56 688 17 27). 
Należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz wpłacić 20 zł. Liczba miejsc 
ograniczona. 

 Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Im-
preza odbędzie się w niedzielę 3 grudnia o 10.00. Festiwal jest ski-
erowany do dzieci i młodzieży. Artyści będą oceniani w kategoriach: 
wokaliści – 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat oraz zespoły i duety – kat-
egoria open. Każdy z uczestników musi wykonać dwa utwory, w tym 
jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Regulamin 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. 

 7 grudnia w WDK tradycyjnie zostanie rozegrany Mikołajkowy 
Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży. Nad rozgrywkami czuwać 
będzie Arkadiusz Żabiński. Na zwycięzców czekają nagrody. Więcej 
informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071. Zapisy są 
przyjmowane do 30 listopada. Początek o 17.00. 

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

na bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. 
Zapisy są przyjmowane w bibliotece przy ul. Żeromskiego 11 oraz 
telefonicznie pod numerem: 56 683 24 05. 

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

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół muzy-
cznych do udziału w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. Fryderyka Chopina. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży do 
16. roku życia. Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, 
któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na laureatów 
czekają nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 
18- 20 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 
2018 r. Więcej na stronie www.szafrania.art.pl.

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Startuje 
Szlachetna Paczka

RYPIN  W sobotę 18 listopada w całej Polsce zostanie otwar-
ta baza rodzin w ramach akcji społecznej Szlachetna Paczka. 
Dzień później warto wybrać się do Rypińskiego Centrum Spor-
tu. Wolontariusze przygotowali szereg atrakcji. Wystąpi m.in. 
gwiazda muzyki tanecznej – Eratox 
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Mam prawo odc. 10,    
09:35  śledczy Anity Gargas odc. 50,    
10:15 Doktor Quinn odc. 8, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 2 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:30 Agropogoda 
12:35  rolniczy  
12:55 Rekordziści w świecie zwierząt 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 135, - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 5,  sportowy 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 34, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
18:00 Klan odc. 3204, - telenowela 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 69,  
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 237, - serial 
21:20 Sprawa dla reportera - reportaż 
22:20 Warto rozmawiać  
23:30 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny 
00:30 Wygrany - obyczajowy 

05:20 Ukryta prawda 
 odc. 73, - serial 
06:20 Szpital odc. 192, - serial 
07:15 Sąd rodzinny odc. 125, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 10 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula odc. 151, - serial 
09:45 Brzydula odc. 152, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda 
 odc. 467, - serial 
12:55 Sąd rodzinny 
 odc. 126, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 366, - serial 
14:55 Szpital odc. 193, - serial 
15:55 Druga szansa odc. 10, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 11 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula 
 odc. 153, - serial 
18:30 Brzydula 
 odc. 154, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 468, - serial 
20:00 Powrót do Streetsville 
 - obyczajowy 
21:45 Oszuści 
 odc. 2 s. 1, - serial 
22:45 Niewierni 
 odc. 2 s. 1, - serial 
23:45 Nowe życie 
 - thriller 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 9, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 10, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 17, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 44, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 45, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 5 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 35, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 165, Serial akcji   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 155, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 156,- serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 165,  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 181, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 36, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 166, Serial akcji 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 352, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 147, - serial 
21:00 Monstrum - horror 
22:40 Włatcy móch odc. 29, - serial 
23:10 Włatcy móch odc. 30, - - serial 
23:40 Spadkobiercy 
 odc. 12, - rozrywka 
00:45 Interwencja

06:00 To moje życie! 
 odc. 162, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze
 odc. 16 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 9 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 259, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 11, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 52, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 1, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 21, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 328 s. 15, - serial 
20:00 Taxi III - komedia 
21:50 Dziewczyna z sąsiedztwa 
 - komedia 
23:55 American Pie: Naga mila 
 - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 54,  

08:05 Dezerterzy odc. 62,  

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę odc. 61,  

09:10 Lekcje pana Kuki - obyczajowy 

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 2, - serial 

12:45 Tatarak - obyczajowy 

13:40 Syzyfowe prace - obyczajowy 

15:25 Chuligan literacki  

16:00 Lekcje pana Kuki - obyczajowy   

17:45 Studio Kultura - rozmowy  

18:05 Fresh Dressed - dokumentalny 

19:45 Słonioga - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Bitwa o Algier - wojenny 

22:20 Zakładka odc. 11,  

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 54,  

23:00 Muzeum niewinności 

Dokumentacja fi lmowa 

00:45 Na koniec świata 

 - psychologiczny 

06:50 Był taki dzień odc. 351, - felieton 
06:55 Ściśle tajne - rzecz o wojskowych
  służbach specjalnych 
 - dokumentalny   
07:50 Wojciech Cejrowski - boso przez
 świat odc. 41, - reportaż 
08:30 Z archiwum kabaretu Tey, 
 czyli RetroTEYada 
 odc. 11, - rozrywka 
09:10 W labiryncie 
 odc. 118, - telenowela 
09:45 Kronika olimpijska 
 odc. 3, - dokumentalny 
10:10 Kronika olimpijska 
 odc. 4, - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14, - serial 
11:55 Flesz historii  
12:20 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii
 Krajowej odc. 8, - dokumentalny 
12:40 Nowe Ateny  
13:40 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii - historyczny 
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 188, - historyczny   
14:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 189, - historyczny 
15:10 Encyklopedia II wojny światowej
 odc. 25, - serial 
15:35 Księżna Diana. Własnymi
  słowami - dokumentalny   
16:45 Havel - dokumentalny 
17:40 Czas honoru 
 odc. 39, - serial 
18:40 Taśmy bezpieki 
 odc. 25, - dokumentalny 
19:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 190, - historyczny 
19:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 191, - historyczny 
20:10 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
 - historyczny 
20:40 Liberty ships. Statki wolności 
 odc. 1, - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka odc. 5, - serial 
22:55 Spór o historię odc. 159, 
 - historyczny 
23:40 Ośmiornica odc. 45 s. 6, - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia    
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial   
09:00 Na zdrowie  poradnikowy   
09:25 Młodzi Światu - reportaż 
09:35 Święty na każdy dzień   
09:40 Naprotechnologia odc. 6
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone    
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton   
11:35 Historia i architektura Polski w 
 rysunkach prof. Ryszarda 
 Natusiewicza 
11:50 Niezwykłości przyrody Nowej 
 Zelandii - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż   
13:20 W promieniach miłosierdzia 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Uśmiechnij się z Kiepurą - 
 Kiepura i Eggerth zakochani... 
 w operetce odc. 2, - koncert   
15:00 Z wiarą na głęboką wodę 
 - wspomnienie o biskupie Albinie  
 Małysiaku - dokumentalny 
15:40 Marana - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat    
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny   
16:40 Ivato - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”    
17:00 Moje leczenie wodą 
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 11, - 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. 3,    
22:30 Idźcie! i nauczajcie… 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny   

06:05 Rodzinka.pl odc. 180 s. 8, - serial 
06:35 Sztuka codzienności 
 odc. 28, - reportaż 
07:05 M jak miłość odc. 166, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia odc. 1741, 
 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 487, 
 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 25, - serial 
13:40 Na sygnale odc. 80, - serial 
14:20 Dzika przyroda Bliskiego i  
 Środkowego Wschodu odc. 2, 
 - dokumentalny 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 685, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 54, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1741,- serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1742,- serial 
20:40 Pierwsza randka odc. 23, - 
rozrywka 
21:45 Miasto skarbów odc. 10, - serial 
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 4, - serial 
23:40 Milion dolarów 
 - komediodramat 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 7 s. 12, - reality show 
07:50 Doradca smaku odc. 5, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2125,  
10:55 Ukryta prawda odc. 833, - serial   
12:00 Szkoła odc. 485, - serial   
13:00 19+ odc. 186, - serial   
13:30 Szpital odc. 722, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 4, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 486, - serial   
16:30 19+ odc. 187, - serial   
17:00 Ukryta prawda 
 odc. 834, - serial   
18:00 Szpital odc. 723, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 
 - wiem czym odycham odc. 3,  
19:50 Uwaga! 
 odc. 5133, -  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 2, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej 
 odc. 2583, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 101,  
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 16, - reality show   
22:30 Och, Karol II - komedia 
00:50 Przypadek 39 
 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 556, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 758, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 759, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 63, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 355, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 283, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 684, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2569, - serial   
14:45 Dlaczego ja? odc. 730, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3511, -  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 174, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 162, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2570, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 50, - serial 
20:05 Nasz nowy dom 
 odc. 105, - reality show 
21:10 Przyjaciółki odc. 121, - serial 
22:15 Zdrady odc. 122, - serial 
23:15 W stronę słońca - thriller 

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 20:00 Taxi III 08:05 Dezerterzy 14:10 Sensacje XX wieku

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

Przystojny Karol jest człowiekiem sukcesu _ ma 
świetną posadę i atrakcyjną narzeczoną. Mimo zalet 
Marysi nie potrafi  dotrzymać jej wierności. Gdy 
kobieta odkrywa zdradę, obmyśla perfi dną zemstę.

Były agent CIA zostaje przydzielony do pomocy 
w znalezieniu mordercy gubernatora Tokio. 
Odkrywa, że w morderstwo to zamieszany jest 
przywódca Yakuza, który chce stworzyć sieć 
dystrybucji narkotyków.

„W stronę słońca”
(2005r.) Polsat 23:15

„Och, Karol II”
(2011r.) TVN 22:30
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 48,  
09:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 9,  poradnikowy 
10:10 Doktor Quinn odc. 9, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 3 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
 odc. 4,  rolniczy 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 8, - serial 
13:25 Rejs dookoła swiata - rozrywka 
14:00 Elif odc. 136, - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 6,  sportowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 35, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
17:55 Biało-Czerwoni odc. 6,  sportowy 
18:00 Puchar Świata 
 w Wiśle Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 8,  
21:20 Sayonara Melodramat 
23:55 Idy marcowe - obyczajowy

05:20 Ukryta prawda odc. 74, - serial 
06:20 Szpital odc. 193, - serial 
07:15 Sąd rodzinny odc. 126, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 11 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula odc. 153, - serial 
09:45 Brzydula odc. 154, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda odc. 468, - serial 
12:55 Sąd rodzinny odc. 127, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 367, - serial 
14:55 Szpital odc. 194, - serial 
15:55 Druga szansa 
 odc. 11 s. 1, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 12 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula 
 odc. 155, - serial 
18:30 Brzydula 
 odc. 156, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 469, - serial 
20:00 Greystoke: legenda 
 Tarzana, władcy małp 
 - przygodowy 
22:50 Złap mnie, jeśli potrafi sz 
 - sensacyjny 
01:45 Zabójcza broń 
 odc. 7, - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 10, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 11, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 18, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 46, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 47, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 6 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 36, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 166, - serial   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 157, - serial 
13:00 Galileo 
 odc. 650, - popularnonaukowy   
14:00 Galileo 
 odc. 651, - popularnonaukowy   
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 182, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 37, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167, - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354, - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 7, - 
serial   
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 144, - serial   
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 145, - serial   
23:00 Monstrum - horror   
00:40 Królestwo małp 
 odc. 2 s. 1, - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 163, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 17 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 10 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 260, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 12, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 1, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 2, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 22, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 329 s. 15, - serial 
20:00 Zabójczy cel - thriller 
21:55 Ghost Rider - sensacyjny 
00:05 Śmiertelna wyliczanka - thriller 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 55,  
08:10 Informacje kulturalne 
08:30 Pamiętnik znaleziony w garbie 
 - obyczajowy 
10:25 Pavoncello Nowele fi lmowe 
11:00 Rzeka kłamstwa 
 odc. 3, - serial 
12:35 Gaude Mater 2007 
 - H. M. Górecki 
 - utwory chóralne - koncert 
13:25 Karol Szymanowski - III symfonia 
 „Pieśń o nocy” op. 27 - koncert 
14:05 Piękny był pogrzeb, ludzie 
 płakali - obyczajowy 
15:05 Pegaz odc. 55, - kulturalny 
16:10 Pamiętnik znaleziony 
 w garbie - obyczajowy   
18:05 Studio Kultura - rozmowy  
18:20 Mój najszczęśliwszy dzień. 
 Marian Turski - dokumentalny 
19:35 Videofan odc. 82 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wstęp do fi lmu odc. 73,  
20:25 M - morderca 
 - kryminalny 
22:25 Tygodnik kulturalny 
 - kulturalny 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 55,  
23:25 RITO - Benefi s Piotra 
 Pawlaka - artystyczny 
00:35 Bitwa o Algier - wojenny   

06:50 Był taki dzień odc. 352, - felieton 
06:55 Havel - dokumentalny   
07:50 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 42, - reportaż 
08:25 Z archiwum kabaretu Tey, czyli 
 RetroTEYada odc. 12, - rozrywka 
09:15 W labiryncie 
 odc. 119, - telenowela 
09:45 Rówieśnicy Niepodległości 
 - dokumentalny   
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 15, - serial 
11:50 Taśmy bezpieki 
 odc. 25, - dokumentalny 
12:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 12, - serial 
12:50 Podróże z historią 
 odc. 36, - historyczny 
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
 - historyczny 
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 190, - historyczny   
14:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 191, - historyczny   
14:55 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 12, - historyczny 
15:30 Starożytni Rzymianie 
 odc. 3, - serial 
16:45 Fotograf Solidarności 
 - dokumentalny 
17:55 Czas honoru 
 odc. 40, Serial wojenny 
18:55 Goniec historyczny IPN 
 odc. 6  
19:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 192, - historyczny 
19:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 193, - historyczny 
20:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 12, - reportaż 
20:45 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 5, - serial 
21:40 Boża podszewka odc. 6, - serial 
22:50 Szerokie tory odc. 140, - reportaż 
23:25 Ośmiornica odc. 46 s. 6, - serial 
00:30 Ułańska ballada 
 odc. 2, Film przygodowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia    
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 11, - serial   
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat    
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone    
11:25 Głos Polski - felieton   
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa 
 odc. 7, - serial 
11:50 Adoracja w Kalkucie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Idźcie! i nauczajcie… 
 - dokumentalny   
14:30 W Solankowej Dolinie 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do 
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Kierunek Syberia odc. 2, - serial   
17:00 Fundusze Europejskie odc. 4,    
17:30 Okiem kamery - reportaż   
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. 7, - 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. 26, - serial 
22:40 Samuraj Chrystusa 
 - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl odc. 181, - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 87, - reportaż 
07:05 M jak miłość odc. 167, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1742, - serial 
11:55 Postaw na milion  
12:55 Tylko z tobą odc. 26, - serial 
13:50 Na sygnale odc. 81, - serial 
14:25 Coś dla Ciebie odc. 128,  
14:50 Ewangelicki Gdańsk - reportaż 
15:30 Janosik odc. 7, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 55, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1742, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1743, - serial 
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
21:40 Rodzinka.pl 
 odc. 220 s. 11, - serial 
22:10 Pod wspólnym niebem 
 odc. 9, - serial 
22:50 Anatomia zła - thriller 
01:00 Milion dolarów 
 - komediodramat 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 8 s. 12, - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 2, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2126,  
10:55 Ukryta prawda 
 odc. 834, - serial   
12:00 Szkoła odc. 486, - serial   
13:00 19+ odc. 187, - serial   
13:30 Szpital odc. 723, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 1 s. 5, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 487, - serial   
16:30 19+ odc. 188, - serial   
17:00 Ukryta prawda 
 odc. 835, - serial   
18:00 Szpital 
 odc. 724, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 4,  
19:50 Uwaga! 
 odc. 5134, -  reporterów 
20:00 Gwiezdne wojny: Przebudzenie 
 Mocy - science fi ction 
22:55 Kobieta-kot 
 - sensacyjny 
01:05 Kuba Wojewódzki 
 odc. 11 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 557, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 760, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 761, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 64, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 356, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 284, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 685, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2570, - serial   
14:45 Dlaczego ja? odc. 731, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3512, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 175, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 163, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2571, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 416, - serial 
20:05 Fantastyczna czwórka 
 - sensacyjny 
22:15 Faceci w czerni III 
 - science fi ction 
00:45 Kochankowie z Księżyca 
 - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 22:25 Tygodnik kulturalny 12:50 Podróże z historią

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

30 lat po bitwie o Endor Imperium zostaje zastąpione 
przez Najwyższy Porządek, który chce przejąć 
władzę nad Galaktyką. Przeciwko niemu powstaje 
Ruch Oporu, kierowany przez generał Leię Organę.

Płatny zabójca, Lulek, warunkowo wychodzi 
z więzienia. Prokurator, który przed laty prowadził 
jego sprawę, składa mu propozycję _ Lulek ma 
zabić komendanta Centralnego Biura Śledczego.

„Anatomia zła”
(2015r.) TVP2 22:50

„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”
(2015r.) TVN 20:00
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14:15 Ojciec Mateusz

05:35 Jaka to melodia?  muzyczny   
06:05 Sprawa dla reportera - reportaż   
07:00 Naszaarmia.pl odc. 291,  
07:30 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 12,  poradnikowy 
08:15 Człowiek zwany koniem 
 - western 
10:15 Ptaki ciernistych krzewów 
 odc. 9, - serial 
11:10 Ptaki ciernistych krzewów 
 odc. 10, - serial 
12:05 Studio Raban 
 odc. 9, 
12:35 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa 
 Modrzejewskiego odc. 1, - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 167, - kulinarny 
14:15 Ojciec Mateusz odc. 237, - serial   
15:15 Sukces zaczyna się od marzeń 
15:35 Puchar Świata 
 w Wiśle Skoki narciarskie   
16:00 Puchar Świata 
 w Wiśle Skoki narciarskie
17:05 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata 
 w Wiśle Skoki narciarskie   
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 70,  
18:55 Jaka to melodia?  muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 127, - serial 
21:10 Poltergeist - horror 
22:50 Mów mi Dave - science fi ction 
00:30 Sayonara Melodramat   

05:50 Ukryta prawda odc. 75, - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Druga szansa odc. 7, - serial 

09:55 Druga szansa odc. 8, - serial 

10:55 Brzydula 

 odc. 147, - serial 

11:30 Brzydula 

 odc. 148, - serial 

12:05 Brzydula 

 odc. 149, - serial 

12:40 Brzydula 

 odc. 150, - serial 

13:15 Brzydula 

 odc. 151, - serial 

13:50 Brzydula 

 odc. 152, - serial 

14:20 Brzydula 

 odc. 153, - serial 

14:55 Andre - przygodowy 

16:55 Kroniki Spiderwick 

 - przygodowy 

19:00 Wytańczyć marzenia 

 - obyczajowy 

21:25 Ojciec chrzestny II - sensacyjny 

01:45 Priscilla: Wyprawa po 

 wolność - dokumentalny 

06:00 Kacze opowieści odc. 19, - serial 
06:30 Kacze opowieści odc. 20, - serial 
06:55 Kacze opowieści odc. 21, - serial 
07:30 Kacze opowieści odc. 22, - serial 
07:55 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 48, - serial 
08:25 Garfi eld Show Serial dla dzieci 
08:45 Rainy, superpies - obyczajowy   
10:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 350, - serial   
11:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 351, - serial   
12:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 352, - serial   
13:30 STOP Drogówka 
 odc. 166,  policyjny 
14:40 Twoje, moje i nasze - komedia   
16:30 Siedem dusz - obyczajowy 
19:00 Galileo odc. 652,  
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353, - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354, - serial 
22:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 146, - serial 
23:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 147, - serial 
00:00 Bez odwrotu 
 - sensacyjny 

06:00 Niesamowite! 
 odc. 10, - serial 
06:30 Niesamowite! 
 odc. 11, - serial 
07:00 Taki jest świat 
 odc. 33 s. 3,  
07:50 Lekarze na start 
 odc. 42, - serial 
08:35 Lekarze na start 
 odc. 43, - serial 
09:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 1, - serial 
10:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2, - serial 
11:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3, - serial 
12:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4, - serial 
13:00 Kochanie, zmniejszyliśmy siebie 
 - komedia 
14:35 Ace Ventura: psi detektyw 
 - komedia 
16:25 Mistrz kierownicy ucieka III 
 - komedia 
18:20 Taxi III - - komedia 
20:00 Prowokacja 
 - sensacyjny 
21:55 Maczeta 
 - sensacyjny 
00:00 Dziewczyna z sąsiedztwa 
 - komedia

08:00 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 2, - serial 
08:40 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 3, - serial 
09:15 Informacje kulturalne 
09:35 Korowód - artystyczny 
10:15 Śpiewa Anna German - koncert 
10:45 Którędy po sztukę odc. 61,  
11:00 Kierunek Kultura  
11:35 Tygodnik kulturalny - kulturalny 
12:25 Szlakiem Kolberga 
 odc. 17, - kulturalny 
13:05 Prowokator 
 - sensacyjny 
14:45 Wydarzenie aktualne 
 - reportaż 
15:15 Długa noc poślubna 
 - obyczajowy 
16:20 Kierunek Kultura  
16:55 Złote czasy radia 
 - komedia 
18:30 Dranie w kinie 
 odc. 12,  
19:15 Legendy rocka 
 odc. 1, - serial 
20:20 Blue Velvet 
 - thriller 
22:30 Wieczór z Lou Reedem 
 - koncert 
23:45 Utopia 
 odc. 1, - serial 
00:50 Utopia 
 odc. 2, - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 353, - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14, - serial   
08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 12,  
08:30 Dziedzictwo regionów 
 odc. 6, Program krajoznawczy 
08:50 „...swego nie znacie...” - katalog 
 zabytków odc. 46, - felieton 
09:15 Gazda z Diabelnej 
 odc. 3, Serial dla dzieci 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 157, - kulinarny 
10:50 Ginące cywilizacje 
 odc. 13, - serial 
11:50 Skarby Watykanu 
 odc. 2, - dokumentalny 
12:55 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4, - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 68, - reportaż 
14:35 Wielka gra odc. 90,  
15:35 Spór o historię 
 odc. 89, - historyczny 
16:20 Ułańska ballada 
 odc. 2, Film przygodowy   
17:15 #dziedzictwo odc. 2, Debata 
18:00 Ród Gąsieniców odc. 2, - serial 
19:10 Liberty ships. Statki wolności 
 odc. 1, - dokumentalny   
20:15 Lalka odc. 6, - serial 
21:50 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 5, - serial   
22:40 Współpracowałem z TW 
 Ewa-Max 
 - dokumentalny 
23:20 Ostatni Bej Bałkanów 
 odc. 1, - dokumentalny 
01:05 Co było, a nie jest - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży   
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - dokumentalny 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
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 - reportaż   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Józef z Egiptu odc. 26, - serial   
14:40 Stara i Nowa Bazylika Świętego 
Piotra - dokumentalny 
15:30 Jak sobie radzić z cierpieniem? 
 odc. 21 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial   
17:00 Z Parlamentu Europejskiego    
17:30 Okiem kamery - reportaż   
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 Strażnik swojego brata 
 - obyczajowy 

05:25 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 2, - dokumentalny 
06:30 M jak miłość odc. 1328, - serial 
07:30 Pytanie na śniadanie    
10:50 Lajk! odc. 35,  
11:20 Pod wspólnym niebem 
 odc. 9, - serial 
11:50 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
12:50 Na sygnale odc. 162, - serial 
13:20 Podróże z historią 
 odc. 54, - historyczny 
14:00 Familiada  
14:40 Było, nie minęło - ekstra 
 odc. 11, - historyczny 
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 220 s. 11, - serial 
15:45 Pierwsza randka 
 odc. 23, - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 684, - 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  
20:05 The Voice of Poland 
 odc. 17 s. 7, - rozrywka   
22:40 Miasto skarbów odc. 10, - serial 
23:35 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 5, - serial 
00:35 Gra tajemnic - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy 
07:50 Spotkanie ze smakiem  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1026,  
11:00 Na Wspólnej odc. 2580, - serial   
11:25 Na Wspólnej odc. 2581, - serial   
11:50 Na Wspólnej odc. 2582, - serial   
12:15 Na Wspólnej odc. 2583, - serial   
12:50 Mali giganci 
 odc. 2 s. 3, - rozrywka   
14:50 MasterChef 
 odc. 10 s. 6, - reality show   
16:25 Kobieta na krańcu świata 
 odc. 2 s. 9, - reportaż 
17:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 16, - reality show   
18:00 36,6 °C 
 odc. 11 s. 2
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy 
 - wiem czym oddycham odc. 5,  
19:45 Uwaga! odc. 5135 
20:00 Mam talent 
 odc. 11 s. 10, - rozrywka   
21:55 Pretty Woman 
 - komedia romantyczna 
00:20 Och, Karol II - komedia   

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My 3 - rozrywka 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na 
 końcu świata odc. 14, - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 13, - serial 
09:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 30, - serial 
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 26, - serial 
10:10 Ewa gotuje odc. 317, - kulinarny 
10:45 Supermodelka Plus Size 
 odc. 10, - reality show   
12:20 Faceci w czerni III 
 - science fi ction   
14:45 Kabaret  odc. 29, - kabaret   
17:50 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 119, 
 - telenowela dokumentalna 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 120, 
 - telenowela dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 417, - serial 
20:10 Madagaskar II - animowany 
22:05 Tomasz Adamek - Fred Kassi 
 - boks   
00:05 Oddział - horror 

21:25 Ojciec chrzestny II 06:00 Kacze opowieści 20:00 Prowokacja 13:05 Prowokator 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

20:05 The Voice of Poland 11:00 Na Wspólnej 20:10 Madagaskar II

Eric i Amy Bowenowie przeprowadzają się wraz 
z trójką dzieci do zwykłego z pozoru podmiejskiego 
domu. Zostają tam zaatakowani przez ducha, który 
nie zna litości i przejmuje nad nimi kontrolę.

Dziewczyna lekkich obyczajów spotyka na ulicy 
Los Angeles przystojnego i bardzo bogatego 
biznesmena. Edward Lewis jest zauroczony 
wrażliwą, delikatną i naiwną Vivian.

„Pretty Woman”
(1990r.) TVN 21:55

„Poltergeist”
(2015r.) TVP1 21:10
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3204, - telenowela   
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. 637 
09:15 Jak to działa? 
 odc. 132, - popularnonaukowy 
09:40 Biblia odc. 40, 
 - serial 
10:40 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 49,  
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 24, - serial 
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 21,  poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem    
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem    
13:00 Zwierzęta: superrodzice 
 odc. 3, - serial 
14:05 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 1,  - olimpijski 
14:20 Puchar Świata w Wiśle Skoki 
 narciarskie   
15:00 Puchar Świata w Wiśle Skoki 
 narciarskie 
15:55 Teleexpress 
16:05 Puchar Świata w Wiśle Skoki 
 narciarskie   
17:30 Komisarz Alex odc. 127, - serial   
18:40 Jaka to melodia?  muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 24, - serial 
21:10 Rolnik szuka żony 
 odc. 11 s. 4, - reality show 
22:10 Plan B - komedia romantyczna 
00:00 Poltergeist - horror 

05:50 Ukryta prawda odc. 76, - serial 
06:50 Mango - Telezakupy 
08:55 Dwóch i pół 
 odc. 17 s. 10, - serial 
09:25 Druga szansa 
 odc. 9, - serial 
10:25 Druga szansa 
 odc. 10, - serial 
11:25 Brzydula 
 odc. 154, - serial 
12:00 Brzydula 
 odc. 155, - serial 
12:35 Brzydula 
 odc. 156, - serial 
13:10 Człowiek w żelaznej 
 masce - historyczny 
15:55 W krzywym zwierciadle: 
 wakacje - komedia 
18:00 Oszuści 
 odc. 2 s. 1, - serial 
19:00 Zabójcza broń 
 odc. 7, - serial 
20:00 Człowiek ze stali 
 - sensacyjny 
23:00 Zabójcza broń 
 odc. 8 s. 1, - serial 
00:00 Tango i Cash 
 - sensacyjny 

06:00 Kacze opowieści 
 odc. 23, - serial 
06:30 Kacze opowieści 
 odc. 24, - serial 
06:55 Kacze opowieści 
 odc. 25, - serial 
07:30 Kacze opowieści 
 odc. 26, - serial 
07:55 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 49, - serial 
08:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 50, - serial 
09:05 Gryf z krainy ciemności 
 - fantastyczny 
11:00 Galileo odc. 651, 
 - popularnonaukowy   
12:00 Galileo odc. 652, 
 - popularnonaukowy   
13:00 Powrót trzech ninja 
 - komedia   
15:00 Cud w Cokeville - obyczajowy 
17:00 Krokodyl Dundee w Los Angeles  
 - komedia 
19:00 Galileo odc. 653, 
 - popularnonaukowy 
20:00 Wyścig szczurów 
 - komedia 
22:20 Mecenas Lena Barska 
 odc. 8, - serial 
23:30 Podejrzany 
 - psychologiczny 

05:55 Columbo 

 odc. 4 s. 3, - serial 

07:20 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 3, - serial 

08:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 3, - serial 

08:45 Złoto dla zuchwałych 

 - wojenny 

11:45 Dziesiąte królestwo 

 odc. 2, - serial 

13:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:10 Ace Ventura: psi detektyw  

 - komedia 

17:45 Piękna i bestia 

 - fantastyczny 

20:00 Kroniki Riddicka 

 - science fi ction 

22:20 Lockout - sensacyjny 

00:15 Wikingowie 

 odc. 5, - serial 

01:10 Ale numer! 

 odc. 33, - rozrywka 

08:00 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 4, - serial 
08:40 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 5, - serial 
09:15 Satiesfi kcje. Wędrówki z 
 Erikiem Satiem - dokumentalny 
10:25 Scena klasyczna. 
 Młody Chopin odc. 8, - recital 
11:15 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 211,  
11:45 Kemping - krótkometrażowy 
12:20 Smak curry Melodramat   
14:10 Chuligan literacki  
14:40 Turandot Opera 
16:55 Pomniki historii 
 odc. 60, - serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 - kulturalny 
18:10 Syberiada polska 
 - historyczny 
20:30 Piłkarski poker 
 - komedia 
22:25 Pegaz 
 odc. 44, - kulturalny 
22:55 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 211,  
23:35 Szczur w koronie 
 - dokumentalny 
00:35 RITO - Benefi s Piotra Pawlaka 
 - artystyczny 

06:50 Był taki dzień 
 odc. 354, - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 15, - serial   
08:05 Non possumus. Prymas Stefan 
 Wyszyński odc. 2, - dokumentalny 
09:05 Przyłbice i kaptury 
 odc. 4, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 139, - kulinarny 
10:40 Ginące cywilizacje 
 odc. 14, - serial 
11:45 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3, - serial 
12:45 Starożytni Rzymianie 
 odc. 3, - serial 
13:55 Szerokie tory 
 odc. 51, - reportaż 
14:35 Dziewczyna szuka miłości 
 - obyczajowy 
16:05 Wielka gra odc. 91,  
17:30 Ex libris  
18:00 Ród Gąsieniców 
 odc. 3, - serial 
19:05 Z archiwum IPN odc. 11,  
19:45 Duszpasterz Wileńszczyzny 
 odc. 135, - reportaż 
20:25 Kanalia - psychologiczny   
21:55 Tajemnica śmierci wojewody 
 - dokumentalny 
23:05 Mała Moskwa Melodramat 
01:10 Święte miejsca Jerozolimy 
 - dokumentalny

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia    
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego    
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton   
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci   
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”    
09:35 Betafo - dokumentalny 
10:00 Msza św. w Światowy Dzień 
 Biednych 
11:30 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  rolniczy   
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Wiedeń miasto moich marzeń 
 odc. 3, - koncert   
15:10 Święty na każdy dzień   
15:15 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - animowany 
15:50 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny   
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial   
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Retrospekcja    
19:30 Brat Ogień odc. 14, - 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. 4, - serial 
22:30 Vatican Magazine - informacyjny   
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej    
23:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
 odc. 1 - serial 

05:40 Podróże z historią 
 odc. 33, - historyczny 
06:20 M jak miłość odc. 1329, - serial 
07:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1739, - serial 
07:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1740, - serial 
08:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1741, - serial 
08:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1742, - serial 
09:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1743, - serial 
10:00 Ukryte skarby odc. 28, - reportaż 
10:35 Lasy bagienne - dokumentalny 
11:35 Makłowicz w podróży 
 odc. 166, - kulinarny 
12:15 Kleopatro, do dzieła - komedia 
14:00 Familiada  
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 685, - serial 
16:20 The Voice of Poland 
 odc. 17, - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 
 odc. 9, - serial 
19:25 Lajk! odc. 12,  
20:05 Gra tajemnic - thriller 
22:15 Uciekinier - psychologiczny 
00:30 Kantata reformacyjna - reportaż 

05:45 Mango - Telezakupy 
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 38,  poradnikowy 
08:25 Akademia ogrodnika 
 odc. 45,  poradnikowy 
08:30 Dzień Dobry TVN 
 odc. 1027,  
11:00 Co za tydzień 
 odc. 826,  
11:30 Diagnoza 
 odc. 11, - serial   
12:30 Druga szansa 
 odc. 10 s. 4, - serial   
13:30 Mam talent 
 odc. 11 s. 10, - rozrywka   
15:20 Azja Express 
 odc. 11 s. 2, - reality show   
16:55 Spotkanie ze smakiem  
17:05 Mali giganci 
 odc. 3 s. 3, - rozrywka   
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy 
 - wiem czym oddycham odc. 6,  
19:45 Uwaga! 
 odc. 5136, -  reporterów 
20:00 MasterChef 
 odc. 11 s. 6, - reality show   
21:35 Pompeje Film katastrofi czny 
23:50 Pretty Woman 
 - komedia romantyczna

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My 3 - rozrywka 
08:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata 
 odc. 15, - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata 
 odc. 16, - serial 
09:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata 
 odc. 31, - serial 
09:45 Tarzan. Król dżungli 
 - animowany 
11:45 Kevin sam w domu 
 - po raz czwarty - komedia 
13:35 Madagaskar II - animowany   
15:15 Krokodyl Dundee 
 - komedia 
17:30 Nasz nowy dom 
 odc. 105, - reality show 
18:35 Dom pełen zmian 
 odc. 6, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 249,  
20:00 W rytmie serca 
 odc. 12, - serial 
21:05 Kabaret  odc. 30
23:05 Bad Ass III - sensacyjny 
00:55 Need for Speed - sensacyjny 

20:00 Człowiek ze stali 11:00 Galileo

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

07:15 Barwy Szczęścia 11:30 Diagnoza 09:45 Tarzan. Król dżungli

Pompeje, rok 79. Podczas walki gladiatora Milo 
następuje wybuch Wezuwiusza. Miasto zalewają 
potoki lawy, ludzie uciekają w panice. Milo wydostaje 
się z areny, by uratować ukochaną.

Lokalny bohater Frank Vega i jego kompan 
Bernie Pope nie potrzebują policji, by skutecznie 
wymierzyć sprawiedliwość. Tym razem próbują 
odnaleźć w Luizjanie porwanego przyjaciela.

„Bad Ass III”
(2015r.) Polsat 23:0 5

„Pompeje”
(2014r.) TVN 21:35
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:40 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 167, - kulinarny   
09:10 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 12,  poradnikowy 
09:50 Łap start-up odc. 8,  
10:10 Doktor Quinn odc. 10, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 4 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca  
12:55 Dzika Japonia odc. 1, - serial 
14:00 Elif odc. 137, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 36, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
18:00 Klan odc. 3205, - telenowela 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 71,  
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Dawne grzechy Spektakl 
 - teatralny 
21:40 Ośmiorniczka - sensacyjny   
00:00 Gol Ekstra  piłkarski 
00:35 Plan B - komedia romantyczna   

05:20 Ukryta prawda 
 odc. 77, - serial 
06:20 Szpital 
 odc. 194, - serial 
07:15 Sąd rodzinny odc. 127, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 12 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula 
 odc. 155, - serial 
09:45 Brzydula 
 odc. 156, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda 
 odc. 469, - serial 
12:55 Sąd rodzinny 
 odc. 128, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 368, - serial 
14:55 Szpital odc. 195, - serial 
15:55 Druga szansa 
 odc. 12, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 13 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula odc. 157, - serial 
18:30 Brzydula odc. 158, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 470, - serial 
20:00 Czy narodziła się gwiazda? 
 - komedia 
22:55 Człowiek ze stali 
 - sensacyjny 
01:55 Ukryta prawda 
 odc. 77, - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 11, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści 
 odc. 27, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 51, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 52, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 7 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 37, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167, - serial   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 158, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 159, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 38,  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 1, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 38, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168, - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148, - serial 
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6, - serial 
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7, - serial 
22:00 Galileo odc. 652, 
 - popularnonaukowy   
23:00 Galileo odc. 653, 
 - popularnonaukowy   
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 166,  policyjny

06:00 To moje życie! 
 odc. 164, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 18 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 11 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 261, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 13, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 2, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 3, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 23, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 330 s. 15, - serial 
20:00 Bóg zemsty - sensacyjny 
22:05 Kroniki Riddicka - science fi ction 
00:30 Zabójczy cel - thriller 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 56,  
08:10 Scena klasyczna. Młody Chopin 
 odc. 8, - recital 
09:00 Pora umierać - obyczajowy 
11:00 Rzeka kłamstwa 
 odc. 4, - serial 
12:40 Wesoła noc smutnego 
 biznesmena 
13:30 Opowieści weekendowe: 
 Urok wszeteczny - obyczajowy 
14:35 Gra o wszystko 
 - obyczajowy 
15:50 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 513, - kulturalny 
16:45 Pora umierać 
 - obyczajowy   
18:40 Studio Kultura 
 - rozmowy  
18:55 Witamy w latach 80. 
 odc. 3, - serial 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Mój przyjaciel wróg 
 - dokumentalny 
21:30 Kronos 
 odc. 4, - reportaż 
22:15 Którędy po sztukę 
 odc. 62,  
22:20 Biennale Malarstwa Bielska 
 Jesień 2017 - reportaż 
22:45 Tajemnica ziarna 
 - obyczajowy 
01:20 Dziennik fi lozofa 
 odc. 56  

06:50 Był taki dzień odc. 355, - felieton 
06:55 Fotograf Solidarności 
 - dokumentalny   
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 43, - reportaż 
08:35 Z szafy Pietrzaka 
 odc. 4, - kabaret
09:05 W labiryncie 
 odc. 120, - telenowela 
09:40 Wyklęci i zapomniani 
 - dokumentalny 
10:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4, - serial   
11:55 Umarłem, aby żyć - wojenny 
13:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 12, - reportaż 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 192, - historyczny   
14:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 193, - historyczny   
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 4, - serial 
15:35 Spór o historię 
 odc. 89, - historyczny   
16:15 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3, - serial   
17:15 Ex libris  
17:45 Czas honoru 
 odc. 41, - serial
18:40 Flesz historii  
19:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 134, - historyczny 
19:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 187, - historyczny 
20:05 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii - historyczny 
20:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 3, - dokumentalny 
21:35 Boża podszewka odc. 7, - serial 
22:40 Zagadka chińskich mumii 
 - dokumentalny 
23:45 Oblicza Afryki odc. 3, - 
dokumentalny 
01:20 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 43, - reportaż

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  rolniczy   
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:30 Vatican Magazine - informacyjny   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone    
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton   
11:35 Urugwaj - reportaż 
11:50 Retrospekcja    
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uśmiechnij się z Kiepurą - 
Wiedeń miasto moich marzeń 
 odc. 3, - koncert   
13:20 - koncert życzeń - muzyczny   
14:10 Trinity Goodheart - obyczajowy 
15:40 Chingola - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie - reportaż   
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej    
16:50 Świadkowie - serial   
17:20 Przypowieści Jezusa - serial 
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 20, - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Kierunek przylądki 
 - 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. 48, - serial   
23:10 Żywe kamienie - dokumentalny 

06:10 Rodzinka.pl odc. 182, - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 129,  
07:05 M jak miłość odc. 168, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1743, - serial 
11:50 Na dobre i na złe 
 odc. 488, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 27, - serial 
13:50 Na sygnale odc. 82, - serial 
14:25 Czarne chmury odc. 8, - serial 
15:30 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 56, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1743, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1744, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 15, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1330, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 32, - rozrywka 
23:00 Bake off - Ale przepis 
 odc. 32, - kulinarny 
23:25 Powrót Chodorkowskiego 
 - dokumentalny 
01:00 Pod wspólnym niebem 
 odc. 9, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 9 s. 12, - reality show 
07:50 Spotkanie ze smakiem  
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2127,  
10:55 Ukryta prawda 
 odc. 835, - serial   
12:00 Szkoła odc. 487, - serial   
13:00 19+ odc. 188, - serial   
13:30 Szpital odc. 724, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 2 s. 5, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 488, - serial   
16:30 19+ odc. 189, - serial   
17:00 Ukryta prawda odc. 836, - serial   
18:00 Szpital odc. 725, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 7,  
19:50 Uwaga! odc. 5137, -  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 4, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2584, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 102,  
21:30 Druga szansa 
 odc. 11 s. 4, - serial   
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 11 s. 2, - serial   
23:30 Pompeje - katastrofi czny   
01:45 Co za tydzień odc. 826,  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy 
 odc. 558, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 762, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 763, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 65, - serial 
11:00 Dlaczego ja? 
 odc. 357, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 285, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 686, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2571, - serial   
14:45 Dlaczego ja? odc. 732, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3513 
16:30 Na ratunek 112 odc. 176, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 164, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2572, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 
418, - serial 
20:10 Need for Speed - sensacyjny   
22:55 Wrobiony - thriller 
01:00 Metro strachu - sensacyjny 

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

19:30 Gwiazdy lombardu 16:45 Pora umierać 19:00 Sensacje XX wieku

06:10 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 20:10 Need for Speed

Wplątany w przestępstwo mechanik samochodowy 
i miłośnik ulicznych wyścigów Tobey Marshall po 
dwóch latach wychodzi z więzienia. Chce dokonać 
zemsty na rywalu, pokonując go w wyścigu 
samochodowym.

W londyńskim domu aukcyjnym Sotheby’s ma 
być wystawiony na sprzedaż klejnot pochodzący 
z carskiej kolekcji. Na jego kupnie najbardziej zależy 
Kamalowi, który prowadzi interesy z rosyjskim 
generałem.

„Ośmiorniczka”
(1983r.) TVP1 21:40

„Need for Speed”
(2014r.) Polsat 20:10
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:40 Komisariat - serial   
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 24, - serial   
09:40 Nienasyceni odc. 14,  
10:10 Doktor Quinn odc. 11, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 15 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca  
12:55 Dzika Japonia odc. 2, - serial 
14:00 Elif odc. 138, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 37, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
18:00 Klan odc. 3206, - telenowela 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 72,  
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 2, - serial 
21:35  śledczy Anity Gargas odc. 51,  
22:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 46, - serial 
23:00 Miasto gniewu odc. 9, - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 3, - serial 
00:35 Kryptonim „Nina” - sensacyjny 

05:20 Ukryta prawda 
 odc. 78, - serial 
06:15 Szpital odc. 195, - serial 
07:15 Sąd rodzinny 
 odc. 128, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 13 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula odc. 157, - serial 
09:45 Brzydula odc. 158, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda 
 odc. 470, - serial 
12:55 Sąd rodzinny 
 odc. 129, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 369, - serial 
14:55 Szpital odc. 196, - serial 
15:55 Druga szansa odc. 13, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 14 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula odc. 159, - serial 
18:30 Brzydula odc. 160, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 471, - serial 
20:00 Żółtodziób 
 - sensacyjny 
22:30 Ojciec chrzestny II 
 - sensacyjny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 28, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 53, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 54, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 8 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 38, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168, - serial   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 160, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 161, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 39, - policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 2, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 39, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169, - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149, - serial 
21:00 Tylko jeden - sensacyjny 
22:50 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12, - serial 
23:20 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13, - serial 
23:50 Spadkobiercy odc. 13, - rozrywka 
00:50 9. miesiąc odc. 14, - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 165, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 19 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 12 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 262, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 14, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 3, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 4, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 24, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 331 s. 15, - serial 
20:00 Lockout - sensacyjny 
21:55 Maczeta - sensacyjny 
00:00 American Pie: księga miłości 
 - komedia

08:00 Dziennik fi lozofa 
 odc. 57  
08:10 Wydarzenie aktualne 
 - reportaż 
08:45 Informacje kulturalne 
09:05 Sauna - komedia 
10:45 Którędy po sztukę 
 odc. 62  
11:00 Rzeka kłamstwa 
 odc. 5, - serial 
12:40 Wrony - obyczajowy 
13:55 Godzina „W” 
 - wojenny 
15:25 Tygodnik kulturalny 
 - kulturalny 
16:15 Zezem odc. 2, - serial 
16:35 Sauna - komedia   
18:10 Studio Kultura 
 - rozmowy  
18:30 15 stron świata 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Amy Foster 
 - spektakl teatralny 
21:10 Dezerterzy 
 odc. 63  
21:40 Tajne przez poufne 
 - komedia kryminalna 
23:25 Biała noc 
 - thriller 
01:15 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 356, - felieton 
07:00 Za wolność naszą i waszą. 
 Non Alius Reget. Kazimierz 
 Pułaski - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 44, - reportaż 
08:30 Wszystko po krakowsku 
 odc. 18, - rozrywka 
09:00 Znak orła odc. 1, - serial 
09:35 Tutaj możecie sobie mieszkać 
 - dokumentalny 
10:45 Skarby Watykanu 
 odc. 2, - dokumentalny   
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 6    
12:25 Zagadka chińskich mumii 
 - dokumentalny   
13:25 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 134, - historyczny   
14:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 187, - historyczny   
15:00 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 54, - serial 
15:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 3, - dokumentalny   
16:30 Jeńcy - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
 odc. 42, Serial wojenny 
18:40 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe - reportaż   
19:00 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 5, - dokumentalny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 50, - historyczny 
19:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 51, - historyczny 
20:30 Nowe Ateny odc. 63,  
21:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:50 Boża podszewka odc. 8, - serial 
23:00 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 5, - serial 
23:40 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 6, - serial 
00:25 Przewodnik Dramat historyczny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia    
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial   
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial   
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 Orłem być… - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kod Omega - sensacyjny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 48, - serial   
15:00 Misericordia. Głos Boga 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą   
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny   
16:50 Express studencki    
17:15 Prosto o gospodarce 
 odc. 6, - ekonomiczny   
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - 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 Łaski pełna - obyczajowy 
23:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 183, - serial 
06:35 Żyć z wiarą na co dzień 
 - reportaż 
07:05 M jak miłość odc. 169, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1744, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 489, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 28, - serial 
13:40 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
13:50 Na sygnale odc. 83, - serial 
14:25 Cuda z odzysku - urządź 
mieszkanie za darmo odc. 1, - rozrywka 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 15, - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1330, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 57, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1744, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1745, - serial 
20:35 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1331, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Ekspresu Reporterów  
 publicystyczny   
23:00 Aaron Swartz - złote dziecko 
 Internetu - dokumentalny 
01:00 Miasto skarbów odc. 10, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 12, - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 4, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2128,  
10:55 Ukryta prawda odc. 836, - serial   
12:00 Szkoła odc. 488, - serial   
13:00 19+ odc. 189, - serial   
13:30 Szpital odc. 725, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 3 s. 5, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 489, - serial   
16:30 19+ odc. 190, - serial   
17:00 Ukryta prawda odc. 837, - serial   
18:00 Szpital odc. 726, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 8,  
19:50 Uwaga! odc. 5138, -  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 8, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2585, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 103,  
21:30 Diagnoza odc. 12, - serial   
22:30 Kuba Wojewódzki 
 odc. 12 s. 12, Talk show   
23:30 Superwizjer 
 odc. 1110, -  reporterów 
00:05 36,6 °C 
 odc. 11 s. 2, - poradnikowy   
01:05 Ślub od pierwszego wejrzenia
 odc. 11 s. 2, - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy 
 odc. 559, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 764, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 765, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 66, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 358, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 286, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 687, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2572, - serial   
14:45 Dlaczego ja? 
 odc. 733, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3514, -  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 177, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 165, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2573, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 419, - serial 
20:05 Metro strachu - sensacyjny   
22:15 Łzy słońca - wojenny 
00:40 Agentka - komedia kryminalna 

12:55 Sąd rodzinny 12:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 13:55 Godzina „W” 17:45 Czas honoru

06:00 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Doświadczony detektyw Pulovski usiłuje odnaleźć 
morderców swojego partnera. Jego nowym 
współpracownikiem zostaje młody, opanowany 
David Ackerman, przeciwieństwo porywczego 
Pulovskiego.

Ryder dowodzi grupą przestępczą, której 
udaje się przejąć kontrolę nad składem metra 
i przebywającymi w nim pasażerami. Dowodzenie 
nad akcją odbicia pociągu przejmuje były dyrektor 
metra, Garber.

„Metro strachu”
(2009r.) Polsat 20:05

„Żółtodziób”
(1990r.) TVN7 20:00
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:35 Komisariat - serial   
09:10 Sonda II 
 odc. 65, - popularnonaukowy 
09:35 Jak to działa? 
 odc. 132, - popularnonaukowy   
10:10 Doktor Quinn odc. 12, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 6 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:30 Agropogoda 
12:35  rolniczy  
12:55 Dzika Japonia odc. 3, - serial 
14:00 Elif odc. 139, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 38, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
18:00 Klan odc. 3207, - telenowela 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 73,  
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Juventus FC - FC Barcelona 
 - piłka nożna   
20:40 Juventus FC - FC Barcelona 
 - piłka nożna   
23:00 Liga Mistrzów UEFA - piłka nożna   
00:10 Haiti. Cudownie ocalona 
 - dokumentalny 
01:10 Trójkąt bermudzki - sensacyjny 

05:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1170, - serial 
06:20 Szpital odc. 196, - serial 
07:15 Sąd rodzinny 
 odc. 129, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 14 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula odc. 159, - serial 
09:45 Brzydula odc. 160, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda odc. 471, - serial 
12:55 Sąd rodzinny odc. 130, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 370, - serial 
14:55 Szpital odc. 197, - serial 
15:55 Druga szansa 
 odc. 1 s. 2, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 15 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula odc. 161, - serial 
18:30 Brzydula odc. 162, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 472, - serial 
20:00 Złap mnie, jeśli potrafi sz 
 - sensacyjny 
22:55  UEFA Champions League 
 odc. 8,  piłkarski 
23:55 Popyt na śmierć 
 - dokumentalny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 1, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 29, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 55, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 56, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 9 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 39, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169, - serial   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 162, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 163, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 40, - policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 3, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 40, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 170, - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 150, - serial 
21:00 Ocalenie - thriller 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 14, - rozrywka 

06:00 To moje życie! 
 odc. 166, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 20 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 13 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 263, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 15, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 4, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 5, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 25, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 332 s. 15, - serial 
20:00 Naznaczony: rozdział 3 
 odc. 3, - horror 
22:00 Krzyk II - horror 
00:25 8. mila - obyczajowy 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 58,  
08:05 Szlakiem Kolberga 
 odc. 17, - kulturalny 
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Parę osób, mały czas 
 - psychologiczny 
11:00 Rzeka kłamstwa 
 odc. 6, - serial 
12:40 Smutne potwory 
 - krótkometrażowy 
13:25 Niespotykanie spokojny człowiek 
 - komedia 
14:30 Moje pieczone kurczaki 
 - obyczajowy 
15:50 Dranie w kinie 
 odc. 12  
16:30 Parę osób, mały czas 
 - psychologiczny   
18:25 Studio Kultura 
 - rozmowy  
18:40 Nieobecność 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Pozycja dziecka 
 - obyczajowy 
22:20 Pegaz odc. 56, - kulturalny 
23:20 Dziennik fi lozofa odc. 58,  
23:30 Jedna scena odc. 57, 
 - kulturalny 
23:55 Jańcio Wodnik 
 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 357, - felieton 
06:55 Jeńcy - dokumentalny   
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 52, - reportaż 
08:35 Czterdziesty sezon Kabaretu pod 
 Egidą odc. 3, - kabaret 
09:15 Znak orła odc. 2, - serial 
09:50 Kardynał Bolesław Kominek 
 - strażnik „Gorącego żelaza” 
 - dokumentalny 
10:25 Aniś Ty dla Pona, ani Pon dla 
 Tobie - dokumentalny 
10:50 Ułani Andersa - dokumentalny 
11:55 Spór o historię 
 odc. 7, - historyczny   
12:35 Jurek Kukuczka 
 - pożegnanie 1989 - sportowy   
13:30 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 50, - historyczny   
14:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 51, - historyczny   
15:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 70, - serial 
15:40 Święte miejsca Jerozolimy 
 - dokumentalny   
16:45 Gdynia była pierwsza 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
 odc. 43, Serial wojenny 
18:40 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 16, - serial 
19:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 1, - historyczny 
20:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:35 Świadectwo historii. 50 lat po 
 zamachu na JFK - dokumentalny 
21:40 Boża podszewka odc. 9, - serial 
22:50 Kronika olimpijska 
 odc. 5, - dokumentalny 
23:15 Kronika olimpijska 
 odc. 6, - dokumentalny 
23:50 Komornik - obyczajowy 
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 52, - reportaż   

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia    
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci   
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny   
09:20 Express studencki    
09:25 Sanktuaria polskie - reportaż   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 6, - serial   
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 30, - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton   
11:35 Spotkania z ekologią 
 odc. 3,  ekologiczny   
11:50 Dobra wiara, dobre tricki 
 - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy 
 ślepa wiara?
  - dokumentalny 
14:00 Łaski pełna - obyczajowy   
15:20 Domek nr 6 - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  poradnikowy   
16:30 Z nami bezpiecznie    
16:50 20 lat dla świata - reportaż   
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 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Kiepura w słonecznej Italii 
 odc. 4, - koncert   
23:00 Jasnogórskie Te 
 Deum Laudamus 966-2016 
 - dokumentalny 
23:55 Święty na każdy dzień 

06:00 Rodzinka.pl odc. 184, - serial 
06:35 Pożyteczni.pl  
07:05 M jak miłość odc. 170, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1745, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 490, - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 29, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 84, - serial 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 11 s. 2, - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 15, - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1331, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 58, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1745, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1746, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 686, - serial 
21:50 Na sygnale odc. 163, - serial 
22:25 Bridget Jones - w pogoni 
 za rozumem 
 - komedia romantyczna 
00:25 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 12, - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 8, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2129,  
10:55 Ukryta prawda odc. 837, - serial   
12:00 Szkoła odc. 489, - serial   
13:00 19+ odc. 190, - serial   
13:30 Szpital odc. 726, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 4 s. 5, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 490, - serial   
16:30 19+ odc. 191, - serial   
17:00 Ukryta prawda odc. 838, - serial   
18:00 Szpital odc. 727, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 9,  
19:50 Uwaga! odc. 5139, -  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 6, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2586, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 104,  
21:30 Azja Express 
 odc. 12 s. 2, - reality show   
23:00 Gwiezdne wojny: Przebudzenie 
Mocy - science fi ction   
01:55 Superwizjer 
 odc. 1110, -  reporterów

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 560, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 766, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 767, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 67, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 359, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 287, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 688, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2573, - serial   
14:45 Dlaczego ja? odc. 734, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3515 
16:30 Na ratunek 112 odc. 178, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 166, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2574, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 420, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 527, - serial 
20:40 Agentka - komedia kryminalna   
23:20 Eurotrip - komedia 
01:20 Lola Versus - komedia 

05:35 W-11 21:00 Ocalenie 22:00 Krzyk II 23:55 Jańcio Wodnik 19:15 Sensacje XX wieku

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

Dzięki niezwykłym zdolnościom do podrabiania 
podpisów na czekach Frank Abagnale gromadzi 
fortunę wartą miliony dolarów. Agent FBI Carl 
Hanratty próbuje za wszelką cenę dopaść oszusta.

Quinn jest początkującą aktorką, która niedawno 
straciła matkę. Dziewczyna wciąż czuje jej 
obecność. Postanawia nawiązać kontakt ze zmarłą. 
Zwraca się o pomoc do utalentowanego medium _ 
Elise Rainier.

„Naznaczony: rozdział 3”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Złap mnie, jeśli potrafi sz”
(2002r.) TVN7 20:00
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 temperatura: 7 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1026 1020 hPa
 wiatr: 9 9 km/h 

 temperatura: 7 3 °C
 opady: 0 2,5 mm
 ciśnienie:  1017 1011 hPa
 wiatr: 9 12 km/h 

 temperatura: 5 2 °C
 opady: 3,8 2,9 mm
 ciśnienie: 1008 1008 hPa
 wiatr: 19 15 km/h 

 temperatura: 6 -1 °C
 opady: 2,6 1 mm
 ciśnienie: 1008 1009 hPa
 wiatr: 14 11 km/h 

 temperatura: 2 -2 °C
 opady: 1 0,5 mm
 ciśnienie: 1010 1012 hPa
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 temperatura: 0 -4 °C
 opady: 0,2 0 mm
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 wiatr: 10 12 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Rolada z indyka

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki 
Składniki:
4 cienkie kotlety z indyka
2 pory
75 g suszonych moreli
2 czerwone papryczki chili
1 łyżka oleju
3 łyżki półwytrawnego sherry
125 ml bulionu drobiowego
100 ml śmietany kremówki
2 łyżki musztardy
sól, biały pieprz

Sposób wykonania:
Por pokroić w grube krążki, poddusić na 

maśle. Kotlety rozbić, doprawić solą i pieprzem, 
posmarować musztardą. Morele i papryczki chi-
li pokroić w drobną kosteczkę i ułożyć na kotle-
tach. Kawałki pora ułożyć w poprzek na kotletach 
i zawinąć. Smażyć na oleju. Dolać sherry i bulion. 
Mięso dusić przez ok. 20 minut. Na koniec dodać 
śmietanę i przyprawić do smaku. Można podawać 
np. z ryżem.

Smacznego! Asia Janiszewska życzy smacznego!
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Radny skontroluje spółki?

W ubiegłym tygodniu do Sejmu RP tra� ł projekt ustawy, 
która zwiększa uprawnienia radnego. Jeśli proponowane 
przepisy wejdą w życie, radny będzie miał prawo do uzy-
skania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, 
w których znajdują się te dokumenty oraz wglądu w dzia-
łalność organów administracji samorządu, do którego 
został wybrany, spółek handlowych z udziałem odpo-
wiednich samorządowych osób prawnych oraz zakładów, 
przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych. 

Bezrobocie wciąż spada  

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił 

październikowe dane dotyczące stopy bezrobocia. 

W ubiegłym miesiącu wyniosła ona 6,6 proc. To o 0,2 

proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu i o 1,6 proc. mniej 

niż przed rokiem. Mniej powodów do optymizmu ma 

województwo kujawsko-pomorskie, w którym bez 

pracy jest 9,8 proc. osób uprawnionych do jej podjęcia. 

Gorzej wypada jedynie województwo warmińsko-ma-

zurskie (11,6 proc.). Najlepszy wynik osiągnęło woje-

wództwo wielkopolskie (3,8 proc.). 

Spółki kupią ziemię bez zgody KOWR

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął nowelizację ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Jej głównym celem jest uła-
twienie zakupu ziemi rolnej spółkom przesyłowym. Będą one 
mogły nabywać grunty bez zgody Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa. Prawo da taką możliwość jedynie trzem spół-
kom: Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (operator 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego), Operatorowi 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (operator sys-
temu przesyłowego gazowego) oraz PERN S.A. ( jedyna jed-
noosobowa spółka Skarbu Państwa posiadająca koncesję na 

przesyłanie paliw ciekłych). Większość parlamentarna nie 
poparła poprawek zgłoszonych przez Nowoczesną i PO, któ-

re dawały możliwość nabywania ziemi rolnej także spółkom 
prawa handlowego oraz wprowadzały 14-dniowe vacatio 
legis. 

Bezpłatne szkolenie 

17 i 24 listopada w inspektoracie ZUS-u w Lip-nie (ul. Mickiewicza 43) odbędą się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców pt. „e-Składka - nowy wymiar rozliczeń”. Podczas spotkań zostaną przedstawione zmiany w opłacaniu składek, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. Pracownicy ZUS-u wyjaśnią też zasa-dy podziału jednej wpłaty na fundusze oraz zasady rozliczania składek. Na szkolenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Początek o 8.30. 

Nowe zasady rozliczania podatku VAT 

Podatnicy, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K od 1 stycznia 
2018 roku będą zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji 
tego podatku. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać 
do resortu � nansów jako Jednolity Plik Kontrolny. JPK VAT to zestaw 
informacji o zakupach i sprzedaży. Przesyła się go wyłącznie w wersji 
elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesią-
ca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. 
Nowym obowiązkiem będą objęte małe � rmy oraz rolnicy zarejestro-
wani w VAT. 21 i 28 listopada o 9.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego 
w Golubiu-Dobrzyniu będzie można uzyskać więcej informacji na ten 
temat. 

Zapytaj o emeryturę i rentę

W środę 29 listopada w siedzibie Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Mickiewicza 4) plano-
wane jest spotkanie ze specjalistą ZUS-u. W godz. 
10.00-12.00 będzie można zapytać m.in. o renty 
i emerytury. Z kolei w poniedziałek 20 listopada 
w godz. 9.00-11.00 ekspert ZUS-u będzie pełnił 
dyżur telefoniczny w inspektoracie w Lipnie. Wy-
starczy zadzwonić pod nr 54 288 61 56. 

Szansa, by w porę wykryć tętniaka  

Można skorzystać z badań w ramach przygotowanego przez Urząd Marszałkowski 
w Toruniu programu pro� laktycznego, którego celem jest wczesne wykrycie tęt-
niaka aorty brzusznej. Są nim objęci mężczyźni z naszego województwa, palący 
papierosy, w wieku 65-74 lata. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie 
wiąże się z powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Osoby, u których badanie wykryje 
odcinek poszerzonej aorty, będą kierowane na kolejne badania lub do specjalisty 
chirurgii naczyniowej. Badania potrwają do 14 grudnia lub do wyczerpania limitu. 
Program zakłada przebadanie 959 osób. Do końca września skorzystało z niego 
326 osób, wykryto 26 nieprawidłowości. Akcję prowadzi pięć placówek: Specja-
listyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu; Regionalny Szpital Specja-
listyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu; Samodzielny Publiczny Zespół 

Przychodni Specjalistycznych we Włocławku; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku; Przychodnia Lekarska RODZINA 

w Koronowie. 
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Bieszczady – dzika kraina
TURYSTYKA  Zachęcamy do poznania południowo-wschodnich krańców Polski. Na tamtejszych pie-
szych szlakach wciąż można cieszyć się samotnością i obcowaniem z przyrodą

Bieszczady to pasmo gór-
skie położone w południowo-
wschodniej Polsce, należące do 
Beskidu Wschodniego. Jest to ze-
wnętrzna część Karpat Wschod-
nich. Większość pasma jest po-
łożona na Ukrainie. W Polsce 
znajduje się tylko niewielka część. 
Bieszczady Zachodnie zajmują 
powierzchnię około 2 tys. kilome-
trów kwadratowych. Zbudowane 
ze skał osadowych, piaskowców 
oraz łupków ilastych i margli-
stych, zwanych fiszem karpackim. 
Pasma górskie są poprzecinane 
dolinami rzek, z których najwięk-
szą jest San. Właśnie rzeki w du-
żym stopniu podzieliły Bieszczady 
na poszczególne pasma. I tak: na 
południu jest pasmo graniczne 
z najwyższym szczytem Wiel-
ka Rawka (1304m). Na zacho-
dzie rozpościerają się zalesione 
wzgórza tzw. Wielkiego Działu 
ze szczytem Łopiennikiem (1069 
m). Natomiast na wschodzie wi-
dać Połoninę Wetlińską (1253 m) 
z najwyższym szczytem polskich 
Bieszczad – Tarnicą (1346 m).

Bieszczady to w przeszłości 
miejsce dla ludzi z marginesu 
społecznego. Według przypo-
wieści bieszczadzkich każdy, kto 
chciał zniknąć, udawał się w ten 
rejon i właściwie… znikał. Nikt 
nikogo tu nie pytał o nazwisko 
czy zawód. Czy tak jest do dzisiaj? 
Chyba nie. Na pewno jest to kra-
ina dla ludzi odważnych i żądnych 
przygód oraz lubiących obcować 
z przyrodą.

Co ciekawego można zoba-
czyć w Bieszczadach? 

Zalew Soliński – sztucz-
ny zbiornik wodny wybudowany 
w latach 1961-68 na rzece San. Po-
wstała zapora wraz z elektrownią. 
Długość zapory wynosi 664 metry, 

jej wysokość to 82 metry. Utwo-
rzony zbiornik ma powierzchnię 
22 kilometrów kwadratowych, 
jego długość to ponad 27 km. Li-
nia brzegowa liczy 150 kilome-
trów. Jest to największe sztuczne 
jezioro w Polsce. Nad zalewem 
są liczne ośrodki wypoczynkowe. 
Można skorzystać również z wy-
pożyczalni sprzętu wodnego czy 
wybrać się w rejs statkiem wy-
cieczkowym (ok. 17 zł).

Drewniane cerkwie to naj-
bardziej charakterystyczne i roz-
poznawalne symbole Bieszcza-
dów. Najwięcej się ich zachowało 
w północno-wschodniej części 
gór. Jest ich kilkadziesiąt, niektóre 
warto zobaczyć, jak np. te w miej-
scowości Komańcza.

Bieszczady słyną z wielu szla-
ków turystyki pieszej. Przyciągają 
one rzesze turystów, a to dzięki 
temu, że można tam cieszyć się 
samotnością. I to właśnie jest ma-
gnes, który przyciąga do Biesz-
czadów.

Przedstawiam kilka tras, któ-
re moim zdaniem warto przejść 
i poczuć smak przyrody.

Połonina Wetlińska – to 
najdalej wysunięta na zachód 
część połonin, które charakte-
ryzują się szczególnym układem 
roślinności. Zbocza porośnięte 
są w większości lasem bukowym, 
szczyt jest bezleśny. Nie ma rów-
nież kosodrzewiny, jak w innych 
górach (Tatry). U stóp tego ma-
sywu są położone miejscowości 
turystyczne, takie jak Wetlina czy 
też Smerek. Na Połoninę Wetliń-
ską prowadzi kilka szlaków tury-
stycznych, w tym żółty z Przełę-
czy Wyżnie i czerwony z Berehów 
Górnych. Na połoninie znajdziemy 
chyba najbardziej znane schroni-
sko górskie o nazwie Chatka Pu-

chatka. To również główny punkt 
turystyki pieszej po Połoninie 
Wetlińskiej.

Połonina Caryńska – central-
nie położony masyw Bieszczad. 
Ma długość około 5 kilometrów 
i trzy wierzchołki o wysokości 
ponad 1200 metrów. Nazwa po-
łoniny pochodzi od wsi Caryńskie, 
która w przeszłości znajdowała 
się na północnych stokach tego 
masywu. Trasy w tym masywie są 
łagodne, widoki nie do opisania. 
Pełno tu urokliwych zakątków, 
głębokich jarów, polan. Teren jest 
bardzo ciekawy.

Masyw Tarnicy – masyw 
górski wysunięty najdalej na połu-
dniowy wschód w Polsce. Oprócz 
najwyższego szczytu polskich 
Bieszczad, Tarnicy, znajdują się tu 
również inne szczyty: Krzemień, 
Halicz czy Rozsypaniec. Tarnica 
zaskoczy nas na pewno wielkim 
stalowym krzyżem, który został 
postawiony dla upamiętnienia 
roku 2000 i pontyfikatu Jana 
Pawła II. Na szczyty prowadzi 
wiele szlaków, ale należy pamię-
tać, że pokonanie ich oznacza nie-
raz 6-8 godzin marszu. Zdobycie 
poszczególnych szczytów jest na 
pewno dużym wyzwaniem, które 
jednak warto podjąć. Będziemy 
mogli zajrzeć w głąb Ukrainy i zo-
baczyć Bieszczady Wschodnie.

Bieszczady to również szereg 
małych miasteczek i przysiółków. 
Warto zobaczyć i poznać ich cie-
kawe, a nieraz tragiczne losy. Woj-
na światowa na tym terenie za-
kończyła się dopiero w 1947 roku. 
Można tu dotknąć historii związa-
nej z Ukraińską Powstańczą Armią 
– UPA, posłuchać o wysiedleniach 
w ramach operacji „Wisła”.

Tekst i fot. (Maw)

W Bieszczadach można spotkać zwierzynę

Schronisko „Chatka Puchatka”

Czołg z czasów wojny w Baligrodzie

Bieszczadzkie połoniny

Tama i Zalew Soliński
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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)

Świetny czas dla spraw biznesowych. Możesz pole-
gać na swojej intuicji i zdaniu współpracowników. 
Twoja pozycja zawodowa umocni się. Są też widoki 
na awans. Spodziewaj się przypływu gotówki. Ko-
niecznie zainwestuj kwotę, którą otrzymasz. Odezwie 
się do ciebie ktoś, o kim już prawie zapomniałeś. 
Uczucia odżyją na nowo.

Pożegnaj się bez żalu z tym, co było w twoim życiu złe 
i zabierało ci energię. Pora na porządki, by w kolejne 
miesiące nie wchodzić z bagażem zmartwień. Spisz 
sprawy, które trzeba zakończyć i zabierz się do dzieła. 
Potem przyjdzie pora na odpoczynek. W pracy nastaw 
się na spokojną realizację swoich obowiązków, nie 
wdrażaj nowych rozwiązań.

Będziesz musiał wykazać się wyjątkową cierpliwo-
ścią, co nie leży w twojej naturze. Ale przez pochop-
ne działanie możesz wiele stracić. Podejmij decyzję 
dopiero, kiedy będziesz całkowicie pewny swoich 
racji. Przeżyjesz rozczarowanie, bo osoba z twojego 
otoczenia, którą uważałeś za sympatyczną, okaże się 
fałszywa. Nie miej oporów, zakończ tę znajomość.

W sprawach związanych z pracą zaufaj własnej 
intuicji i podążaj za wewnętrznym głosem. Możesz 
zdecydować się na szkolenie lub kurs, który rozwi-
nie ważne dla ciebie kompetencje. Samotne Panny 
będą przyciągać płeć przeciwną, zafascynowaną 
ich tajemniczością.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz czytać, dzielić się 
swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przyda 
się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych pokusa zdrady.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli.

Planety sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomo-
ści. Masz też szansę na ubicie świetnego interesu. 
Wykorzystaj swoją dociekliwość i spostrzegaw-
czość. Odezwie się ktoś, komu dawniej coś obie-
całeś. Pamiętaj, dotrzymaj słowa, choć będzie to 
kolidować z twoimi planami.

Echa przeszłości dadzą ci się we znaki. Jeśli mogłeś 
coś załatwić dawno temu, a tego nie zrobiłeś, teraz 
sprawa powróci. Trzeba stawić czoła tamtym za-
niedbaniom. Humor popsują ci kłopoty finansowe. 
Nadmierne wydatki w ostatnich tygodniach sprawiły, 
że konto świeci pustkami. Do stałych relacji wkrad-
nie się monotonia, spróbujcie ją przełamać np. wy-
jazdem.

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że 
nie będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś 
poprosi cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które 
szybko trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdez-
orientowany i zdenerwowany. Tylko spokój może 
cię uratować. Zamiast tracić siły na panikowanie, 
zabierz się do pracy i punkt po punkcie odhaczaj, 
co już zrobiłeś.

Nie będziesz narzekać na brak pracy. Twoja otwartość 
na kontakty z innymi, sprawność myślenia i umiejęt-
ność wykonywania kilku zadań jednocześnie zapro-
centują. Jeśli masz do zdania egzamin, bez kłopotu 
pokonasz tremę i wykażesz się wiedzą na wysokim 
poziomie. Starasz się o nową pracę? Zabłyśniesz na 
tle innych kandydatów. 

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. 
Ktoś da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją 
odrzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Gwiazdy gwarantują sukces w pracy. Zabłyśniesz 
przed przełożonymi, może zaowocuje to awansem? 
W każdym razie zgłoszone teraz projekty zakończą się 
sukcesem, twoje relacje z klientami będą doskonałe. 
Będziesz tak oszołomiony nagłym powodzeniem, że 
zaczniesz lekką ręką wydawać pieniądze. Uwaga, bo 
łatwo przesadzić z wydatkami.

Kolorowanki dla dzieci



Czwartek 16 listopada 2017 społeczeństwo 25GOLUB–CGD.PL

popisali się kulinarnym talentem
KOWALEWO POMORSKIE  7 listopada reprezentacja Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim uczestni-
czyła gościnnie w konkursie gastronomicznym województwa pomorskiego pn. VII Jesienny Piknik na Ka-
szubach. Młodzi kucharze odnieśli prestiżowe zwycięstwo. W nagrodę odbędą kurs cukierniczy pod okiem 
mistrzyni cukiernictwa Moniki Ignaciuk

R E K L A M A

Tematem przewodnim kon-
kursu była polędwiczka wieprzowa 
i śliwka oraz smaki jesieni. Ucznio-
wie wraz z opiekunami musieli 
stworzyć nowe receptury gastro-
nomiczne, a na miejscu konkursu 
sporządzić je w czasie trzech go-
dzin. Trzyosobowy zespół w skła-
dzie: Aleksandra Pokora, Dawid 
Dunajski i Jakub Rożnowski (wszy-
scy z drugiej klasy technikum ży-
wienia i usług gastronomicznych), 
wraz z opiekunką Martą Malinow-
ską, okazał się bezkonkurencyjny. 

– Jury doceniło nasze po-
trawy, tj. przystawkę: śledzia po 
kaszubsku na Carpaccio z pieczo-
nego buraka, danie zasadnicze: 
duet kaszubsko-kujawski, czyli 
polędwiczkę wieprzową z sosem 
śliwkowo-piernikowym z puree 
z zielonych warzyw, z kluseczkami 
ziemniaczanymi oraz deser: pie-
czone jabłko w papilotach poda-
ne z sosem karmelowym – mówi 

Marta Malinowska. – Komisja oce-
niała smak potraw oraz ich wygląd 
na talerzu, ale również dekorację 
stołu. Nasza drużyna wykazała 
się dużą wiedzą, umiejętnościa-
mi i kreatywnością oraz praco-
witością. Serdecznie dziękujemy 
również pani Longinie Borkowicz, 
która udzieliła zespołowi wielu 
cennych rad i wskazówek podczas 
przygotowań.

Uczniowie zdobyli pierwszą 
nagrodę, którą jest udział w warsz-
tatach cukierniczych u mistrzyni 
cukiernictwa Moniki Ignaciuk. 

– Ten konkurs był wspaniałą 
przygodą, dał nam możliwość roz-
wijania swoich pasji kulinarnych, 
a najfajniejsze jest to, że ta przy-
goda się nie kończy, będzie trwa-
ła nadal. Jej kontynuacja nastąpi 
w Warszawie, podczas warsztatów 
cukierniczych z mistrzynią Mo-
niką Ignaciuk, na które czekamy 
z niecierpliwością – oceniają Ola, 

Dawid i Kuba.
Podczas konkursu młodzi mi-

strzowie poznali wielu wspaniałych 
kucharzy, wybitnych szefów kuch-
ni, którzy zasiadali w jury. Wśród 
nich była Monika Ignaciuk, dyplo-
mowany Mistrz Cukiernictwa i do-
świadczona cukiernik, która od 10 
lat spełnia się jako mentor i coach 
dla profesjonalnych gastronomów 
oraz cukierników w firmie Amba-
sador 92. Jest ona Członkiem Klu-
bu Szefów Kuchni. Ponadto zdoby-
ła Złoty Medal i Złoty Puchar 2016 
na międzynarodowym Konkursie 
Moldavian Culinary Cup w katego-
rii desery na talerzu. 

Natomiast przewodniczącym 
jury konkursowego był wybitny 
szef Mariusz Gachewicz, osoba 
z wieloletnim doświadczeniem, 
uczestnik wielu prestiżowych 
konkursów kulinarnych, prezes 
Carving Team Poland. 

– Pan Mariusz to prawdzi-

wy artysta, laureat konkursów 
z zakresu carvingu, tj. zdobienia 
owoców i warzyw. W tej dziedzinie 
zdobył mistrzostwo Europy. Był 
również doceniany przez głowy 
państwa, gotował dla prezyden-
tów RP: Lecha Wałęsy, Bronisława 
Komorowskiego, Aleksandra Kwa-
śniewskiego – opisuje Marta Ma-
linowska.

Jaka droga do sukcesu?
– Każdy konkurs jest stresują-

cy. Startowało dosyć dużo drużyn 
i poziom był wysoki – ocenia Ola 
Pokora. – Ale my wiedzieliśmy, na 
co nas stać i co potrafimy, więc ten 
stres nie był aż tak duży. Natomiast 
nagroda to dla nas wielki zaszczyt. 
Nauczymy się przyrządzania wielu 
nowych deserów i być może po-
znamy też jakieś sekrety.

Podobnie przebieg konkursu 
ocenia Dawid Dunajski. 

– Rywalizacja była bardzo 
stresująca, ponieważ każda ze 

szkół była bardzo dobrze przygo-
towana do konkursu i do ostatniej 
sekundy nie byliśmy pewni nasze-
go wyniku – mówi Dawid. – Na-
groda w formie warsztatów cu-
kierniczych bardzo mi się podoba, 
bo dzięki nim będę mógł rozwijać 
się w swoim przyszłym zawodzie.

Które danie 
najtrudniejsze?
– Myślę, że najtrudniejsza 

w przygotowaniu była polędwicz-
ka. Napracowaliśmy się, aby przy-
rządzić ją tak, by była miękka, ale 
jednocześnie soczysta – podsu-
mowuje Ola. – Wydaje mi się, że 
deser był taką wisienką na torcie 
całej naszej propozycji. Trudnym 
zadaniem było też perfekcyjne 
przygotowanie naszego deseru, 
czyli pieczonego jabłka w papilo-
tach, podanego z sosem karmelo-
wym.

(krzan)
fot. nadesłane

Zwycięski zestaw (od lewej) Dawid Dunajski, Jakub Rożnowski, Ola Pokora oraz Marta Malinowska
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Imperium 
niewolników

CIEKAWOSTKI  Kiedy mamy wskazać film, który mówi 
o niewolnictwie, najczęściej wymieniamy produkcje doty-
czące USA i tamtejszych niewolników. Bliżej naszych granic 
znajdowało się jednak państwo, które opierało się nie tylko 
na niewolnictwie, ale także na pozyskiwaniu niewolników 
z sąsiednich krajów. Mowa o Imperium Osmańskim 

Tradycje niewolnictwa 
w tym rejonie Europy nie były 
związane wyłącznie z islamem 
i Otomanami. Już chrześcijań-
scy cesarze Bizancjum lubili 
sięgać po niewolników. Prze-
kazywali ich sobie w prezen-
cie, nikt nie widział w tym 
niezgodności z zasadami chrze-
ścijaństwa. Niewolnicy byli bo-
wiem poganami. Przykładowo, 
po podbiciu przez Bizancjum 
Krety do niewoli wzięto 200 
tysięcy kobiet i dzieci. W X 
wieku podstawę niewolników 
w Bizancjum stanowili Słowia-
nie i Bułgarzy. Kiedy tereny Bi-
zancjum były podbijane przez 
tureckich najeźdźców, ci przy-
jęli tradycje niewolnicze. Mie-
li też swoje własne. Pierwszy 
sułtan Murad Zdobywca zało-
żył nawet armię złożoną z siłą 
nawróconych na islam niewol-
ników. W większości miast im-
perium istniały targi niewol-
ników. Nazywano je Esir, a po 
polsku „jasyr”. Stąd pochodzi 
zwrot „wziąć kogoś w jasyr”, 
czyli w niewolę. Niewolników 
wystawiano na sprzedaż nago, 
by kupiec nie obawiał się, że 
kupuje „towar” z defektem. 

Państwa bałkańskie, które 
znalazły się pod turecką wła-
dzą musiały płacić tzw. daninę 
krwi. Co roku z tych regionów 
do stolicy imperium – Stambu-
łu, wędrowały setki chłopców, 
których oddawano sułtanowi. 
Ci byli kształceni w islamie, 
nauczeni by oddać życie za 

sułtana. Stawali się Jancza-
rami. Głównymi dostawcami 
niewolników z terenów Rzecz-
pospolitej i Rosji byli Tatarzy. 
Wyruszali, by łupić wioski 
i porywać ich mieszkańców. 
Nazywali to „koszeniem ste-
pów”. W państwie Tatarów aż 
75 proc. mieszkańców stanowi-
li niewolnicy. 

Jeśli chodzi o ceny, to naj-
bardziej kosztowni byli ludzie 
w wieku od 10 do 35 lat.  Ab-
solutne rekordy biły dziew-
częta w wieku od 13 do 25 lat. 
Najtańsi niewolnicy pochodzili 
z Afryki. Oprócz opłaty za nie-
wolnika, do kosztów zakupu 
należał także specjalny poda-
tek wynoszący 20 proc. ceny 
niewolnika. 

W rejonie Morza Śródziem-
nego niewolników sułtanowi 
dostarczali berberyjscy piraci. 
Przez 200 lat pojmali oni po-
nad milion Europejczyków! 
Szczyt potęgi piratów przypada 
na początek XVII wieku. Tylko 
najbogatsi pojmani mogli li-
czyć na wykup przez członków 
rodzin. Absolutnych vipów 
wśród pojmanych przewożono 
do Stambułu, gdzie zamykano 
ich w Siedmiu Wieżach. Jed-
nym z osadzonych był tam het-
man wielki koronny Stanisław 
Koniecpolski. Najgorszy los 
spotykał tych, których piraci 
przeznaczali do pracy na gale-
rach. Byli przykuci do pokła-
du, nie mieli swobody ruchów 
i niemal nie oglądali słońca. 

Niewolnicy z Afryki służy-
li w pałacach. Każdy bej, wezyr 
i sułtan mieszka l w tzw. hare-
mach w towarzystwie żon. Aby 
upewnić się, że niewolnik nie 
zbruka żony, czyniono z nich 
eunuchów. Zabiegu kastracji 
dokonywali koptyjscy mnisi na 
szczycie góry Eter. Zabieg był 
przerażający. Małych chłopców 
wiązano łańcuchami do stołów 
i cięto. Tylko co 10 niewolnik 
dochodził do zdrowia. 

Ciężki los miały kobiety 
które sprzedawano bogatym 
mieszkańcom Imperium. Naj-
popularniejsze były niewolni-
ce z Syrii, Nubii i Kaukazu. Sy-
ryjki podziwiano za ich czarne 
oczy i włosy oraz jasnobrą-
zowy kolor skóry. Niektórym 
kobietom przypadał los kon-
kubin samego sułtana. Czasem 
stawały się najpotężniejszymi 
kobietami w imperium jako 
matki sułtanów. 

Kres imperium niewolnic-
twa przyniósł XIX wiek. Impe-
rium Osmańskie stawało się 
coraz słabsze. Walkę niewol-
nictwu na Kaukazie wydała 
Rosja. W 1830 roku sułtan Mah-
mud II dał wolność wszystkim 
białym niewolnikom. W 1871 
roku zakazano niewolnictwa, 
a tych, którzy się go dopusz-
czali skazywano na więzienie.  
Nieliczni niewolnicy skutecz-
nie opuszczali swoich panów. 
W całym kraju istniała sieć 
osób polujących na zbiegów. 
Był to opłacalny interes, ponie-
waż za zbiegłych niewolników 
oferowano wielkie nagrody. 

Jednym z tych, którym 
udało się uciec był polski 
szlachcic Marek Jakimowski. 
Do niewoli trafił podczas bi-
twy pod Cecorą. Został skaza-
ny na galery. Był niewolnikiem 
na galerze beja Kassima, wraz 
z 200 innymi nieszczęśnika-
mi. Jakimowski zdołał przejąć 
galerę i uwolnić niewolników. 
Porwaną galerą niewolnicy 
płynęli przez 15 dni, wiosłu-
jąc co sił. W końcu dopłynęli 
na Sycylię. Jakimowski udał 
się do Rzymu, gdzie ożenił się 
z szlachcianką Katarzyną, któ-
ra również służyła na galerze. 

(pw)

Święto Sokoła
W Golubiu, jak i w pozostałych miasteczkach Po-
morza, istniały jeszcze w okresie zaborów Towa-
rzystwa Gimnastyczne Sokół. Była to organizacja 
sportowa, ale i patriotyczna. Raz do roku, w lipcu, 
golubski Sokół chwalił się tężyzną fizyczną swych 
podopiecznych.

XX wiek

Doroczna zabawa odby-
wała się w Golubiu na boisku 
miejskim. Członkowie Sokoła 
najpierw dawali popisy gim-
nastyczne, następnie ćwicze-
nia wolne oddziałów, męskie-
go, żeńskiego i młodzieżowego. 
Zazwyczaj ćwiczenia w czasie 
zabaw były także próbą przed 
dorocznymi zjazdami okręgu 
Sokół. Odbywały się one w roż-
nych miastach związanych z re-
gionem toruńskim. 

Od czasu do czasu zabawy 

urozmaicano nowymi konku-
rencjami. Gościnnie bywała tu 
drużyna rowerowa Sokoła z Wą-
brzeźna. W 1925 roku w Golubiu 
po raz pierwszy pokazano ćwi-
czenia kawaleryjskie. 

Od 1925 roku organizowano 
także bieg okrężny uliczkami 
Golubia. Trasa bywała bardzo 
trudna, bo uwzględniała okolice 
Czarnej Drogi i zamku. Po części 
sportowej odbywał się festyn 
i zabawa taneczna. 

(pw)

XX wiek

Różnice kulturowe
Gdy Pomorze wróciło do Polski w 1920 roku, nie 
dało się nie odczuć silnych zmian społecznych, 
które temu towarzyszyły. Z Golubia wyjeżdżali 
Niemcy. Ich miejsce zajmowali przybysze z innych 
części kraju. Zniesienie granicy otworzyło również 
demony. 

Na Pomorzu przeważała 
opcja narodowa. Jej zwolenni-
cy chcieli kraju jednolitego pod 
względem narodowym, jak i wy-
znaniowym. Gdy przybywali do 
Dobrzynia nad Drwęcą spełniał 
się ich najczarniejszy koszmar. 
Miasteczko w ponad połowie za-
mieszkałe przez Żydów i to or-
todoksyjnych. Nosili inne stroje, 
mieli swoje nietypowe zwyczaje.

W 1925 roku jeden z korespon-
dentów narodowego Dziennika 
Bydgoskiego odwiedził Dobrzyń. 
Tym, co dawało się zauważyć od 
razu była jedność panująca mię-
dzy żydowskimi mieszkańcami 
Dobrzynia. Objawiało się to np. 
podczas wyborów do rady mia-
sta:

– Polacy, jak zwykle, dzielą 
się na partie, koterie i przy wybo-
rach do Rady Miejskiej dzielili się 
na rożne kategorie, zapominając  
o tem, że wszyscy są obywate-
lami kategorii polskiej. Żydzi 
inaczej. Poszli zwartą lawa i dziś 
mają tyluż radnych, co i Polacy – 
relacjonuje korespondent Dzien-
nika Bydgoskiego. 

 Co ciekawe, Żydzi byli także 
zdyscyplinowani pod względem 
uczestnictwa w wyborach. Do 
dziś frekwencja nad urną jest 
bolączką polskich wyborów. Nie 
inaczej było w Dobrzyniu w la-
tach 20. 

– Żydzi potrafili do urny 
wyborczej zaprowadzić nawet 
paralityków, stare Żydówki, 

które o trzęsących się od staro-
ści dłoniach same nie wiedząc 
o powadze dokonywanego aktu 
trzymały i oddawały kartki pod 
ogólną komendą – kontynuuje 
korespondent.

Żydzi byli niemal monopo-
listami w handlu dobrzyńskim. 
Byli znani także z tego, że starali 
się na wszelkie sposoby unikać 
płacenia podatków i innych da-
nin na rzecz państwa. Nie jest to 
bynajmniej zarzut, ponieważ do 
dziś wielu polskich przedsiębior-
ców stara się unikać jak ognia 
opłacania czasem horrendalnych 
podatków:

– Przeciągają sprawę do 
ostatniej chwili dopuszczając aż 
do egzekucji. W krytycznym mo-
mencie dla licytowanego zawsze 
się znajdą pieniądze albo własne 
ukryte, albo też zebrane wśród 
współwyznawców. U Żydów nie 
ma tego rysu ujemnego co u nas, 
że gdy Polak stoi nad przepaścią, 
to drugi Polak go kopnie. Gdy 
u Żydów jeśli Żyd się topi, to drugi 
wprawdzie nie rzuca się do wody, 
ale za to poda mu deskę ratunku 
– przedstawia korespondent.

Przeciwnikiem dobrzyń-
skich Żydów w dziedzinie podat-
ków był inspektor Pomianowski. 
To on odpowiadał za ściąganie 
podatków. Był bardzo skuteczny. 
Wyprowadził powiat rypiński na 
pierwsze miejsce w tej kwestii 
w województwie warszawskim. 

(pw)
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Wojewodowie, starostowie, ambasadorzy
POSTACI  W poprzednim wydaniu naszego Tygodnika kontynuowaliśmy historię rodu Działyń-
skich. Tym razem  przedstawiamy potomków Pawła Działyńskiego, syna Mikołaja (II)

Ojciec Pawła, Mikołaj II (zm. 
1545), pełnił urząd wojewody po-
morskiego. Matką była Małgorza-
ta Fogler. Miał liczne rodzeństwo, 
bo aż pięciu braci: Jana (1510-1583), 
kasztelana gdańskiego, elblą-
skiego i chełmskiego, wojewodę 
pomorskiego i chełmskiego;  Mi-
chała ( ur. po 1510-1576), podkomo-
rzego pomorskiego i chełmskie-
go; Rafała (zm. 1572), kasztelana 
brzesko-kujawskiego, Andrzeja ( 
ur. po 1510, zm. przed 1547) pod-
komorzego dobrzyńskiego, Piotra 
(zm. 1547) oraz sześć sióstr. 

Paweł w 1557 roku poślubił 
Krystynę Kostkę (ur. po 1530, 
zm. po 1567), córkę Stanisława 
(zm. 1555), kasztelana elbląskie-

go, chełmińskiego, wojewody 
pomorskiego i chełmińskiego. 
Z tego małżeństwa urodziło się 
sześcioro dzieci. W latach (1553-
1565) sprawował urząd kaszte-
lana słońskiego, następnie zo-
stał kasztelanem dobrzyńskim 
(1565-1577). Był posłem na sejm 
elekcyjny 1573 i 1576 roku. Nale-
żał do stronnictwa popierającego 
elekcję „Piasta”. Pełnił obowiązki 
starosty nieszawskiego oraz bo-
brownickiego. Podpisał konfede-
rację warszawską 1573 roku.

Najstarszy syn Pawła – Mi-
chał (1560-1617), pełnił urząd 
wojewody inowrocławskiego 
w latach 1602-1609, wojewody 
brzeskokujawskiego, starosty 

malborskiego, nieszawskiego, 
gniewskiego (w latach 1608-1617 
), bobrownickiego oraz rypiń-
skiego. Był przedstawicielem dy-
plomatycznym Rzeczypospolitej 
w Państwie Kościelnym w 1608 
roku. Jego synem był natomiast 
Kasper Działyński. 

Wykształcenie zdobył w ko-
legium jezuickim. W 1621 był rek-
torem Uniwersytetu w Padwie. 
Walczył również jako rotmistrz 
pod Stanisławem Koniecpolskim 
ze Szwedami. Był posłem na sejm 
1629 roku z województwa ino-
wrocławskiego. 

Studia teologiczne odbył 
w Rzymie, tam też otrzymał 
święcenia kapłańskie. Po powro-
cie objął dziekanię włocławską. 
W 1631 ufundował klasztor re-
formatów w Pakości. W 1641 roku 
jego staraniem przebudowano 
kościół Trójcy Świętej w Działy-
niu.

W 1639 otrzymał nomina-
cję na biskupstwo chełmińskie. 
Przeprowadził wizytację general-
ną biskupstwa. Ustanowił urząd 
sufragana. Wznowił w 1643 roku 
w Toruniu procesję Bożego Ciała. 
Za jego rządów w diecezji odbyło 

się także w Toruniu głośne Collo-
quium Charitativum.

W czasie pełnienia posługi 
biskupiej, nosił się z zamiarem 
przeniesienia do Chełmna rów-
nież rzeczywistej, nie tylko tytu-
larnej, stolicy diecezji chełmiń-
skiej, a kościół farny podnieść do 
rangi katedry biskupiej, jednak 
na skutek ostrego protestu ka-
pituły chełmińskiej zamysł nie 
doczekał się realizacji.

Drugi syn Pawła, również Pa-
weł (1560-1609), był dworzaninem 

Kasper Działyński przebudował kościół w Działyniu

Herb Działyńskich – Ogończyk na kościele w Działyniu

królewskim, sekretarzem i sta-
rostą bobrownickim i radziejow-
skim. Był także ambasadorem 
Rzeczypospolitej w Królestwie 
Anglii w 1597 roku. Posłował do 
Elżbiety I Angielskiej z ostrą notą 
dyplomatyczną od króla Zyg-
munta III Wazy. 

Trzeci syn Pawła – Stani-
sław zmarł w wieku około 40 lat. 
Czwarty syn – Łukasz, umarł 
w młodym wieku. 

Tekst i fot. (szyw)

Pomnik niepodległości 
W 1930 roku przy ulicy Kilińskiego, przed dzisiejszym Zespołem Szkół nr 
2, wzniesiony został pomnik upamiętniający mieszkańców Dobrzynia nad 
Drwęcą, którzy polegli w czasie wojny polsko-sowieckiej 1920 roku. Niestety, 
pomnik został zburzony przez Niemców w 1939 roku. Odbudowano go dopie-
ro 26 lata temu. 

Było i jest

Z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości przedstawiamy 
historię pomnika upamiętnia-
jącego mieszkańców miasta, 
którzy zginęli w walkach o nie-
podległość i granice Polski w la-
tach 1918-1920. 

W 1991 roku pomnik sta-

nął w centrum Golubia-Do-
brzynia, przy Placu Tysiąclecia. 
W komitecie odbudowy zna-
leźli się: Marian Hubert, Miro-
sław Gassen-Piekarski, Edward 
Bartkowski, Jan Jagodziński, 
Andrzej Kaptajn, Wiesław Po-
kornowski, Janusz Przedpełski, 

Henryk Strzałkowski, Hiero-
nim Badowski, Henryk Kowal-
ski, ks. Janusz Śniegocki, Aniela 
Ziółkowska oraz Stanisław Le-
wandowski. 

Pomnik ma kształt obeli-
sku zwieńczonego orłem w ko-
ronie, w górnej części znajduje 
się płaskorzeźba profilu Józefa 
Piłsudskiego. Na pomniku wid-
nieje treść, która znajdowała się 
także na monumencie z 1930 
roku: „Roku 1930 pierwszemu 
marszałkowi Polski Józefowi 
Piłsudskiemu, budowniczemu 
Polski odrodzonej w 10-tą rocz-
nicę wyzwolenia ojczyzny od 
najazdu bolszewickiego”.

Druga inskrypcja brzmi na-
stępująco: „Padli na polu chwa-
ły odpierając od granic państwa 
pod wodzą marszałka Józefa 
Piłsudskiego nawałę bolszewic-
ką 1920 r.: Matuszewski Czesław, 
Mieszczyński Adam, Maksjan 
Bronisław, Rojewski Konstanty, 
Siciński Józef, Szymański Fran-
ciszek, Wardowski Józef”. 

Tekst i fot. (szyw)

W 1930 roku pomnik stanął nad 
Drwęcą, przy dawnej komorze celnej

W 1991 roku pomnik odbudowano 
na Placu Tysiąclecia

Poszukiwania 
pracownika 
W 1924 roku do majątku w Lisewie poszukiwa-
no urzędnika, który zająłby się nadzorowaniem 
obiektu.

XX wiek

Lisewo było majątkiem, 
z którym wiązał się zawarty 
w Wersalu pod Paryżem traktat 
pokojowy, kończący I wojnę świa-
tową. Na jego mocy Polska mogła 
przejąć dawne majątki należące 
do państwa pruskiego. Tak też się 
stało w 1920 roku, gdy tereny na 
północ od Drwęcy zostały przyłą-
czone do Polski. Majątek musiał 
być zarządzany. Zajmowali się 
tym urzędnicy gospodarczy. 

Prezentujemy ogłoszenie 
dotyczące rekrutacji takiego 
urzędnika do majątku w Lisewie. 
Jest o tyle ciekawe, że pochodzi 
z 1924 roku. Już rok później ma-
jątek został rozparcelowywany. 
Jego obszar był dzielony mię-
dzy chętnych rolników. Była to 

cząstka tzw. reformy 
rolnej, która miała 
zniszczyć pochodzący 
jeszcze z czasów śre-
dniowiecza układ na 
polskiej wsi, dzielą-
cy społeczeństwo na 
nielicznych bogatych 
ziemian i nieposiada-

jących prawie nic chłopów. 
W 1924 roku poszukiwano 

kandydata na urzędnika go-
spodarczego, który byłby ka-
walerem. Nie był to nietypowy 
wymóg. Chodziło o to, że urzęd-
nik z rodziną ciężej znosiłby ko-
nieczność przeprowadzania się, 
co w przypadku każdego ekono-
ma zdarzało się co kilka lat. Taki 
urzędnik w zamian mógł liczyć 
na godziwą pensję oraz możli-
wość korzystania z dworku lub 
innej siedziby majątku. Praca 
urzędnika nie była łatwa. To on 
wzywał robotników rankiem do 
pracy i rozliczał ich dniówki. Pro-
wadził także całą dokumentację 
majątku.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

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

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA



Drewno/Węgiel

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

DREWNO OPAŁOWE, KOMINKOWE, 
STEMPLE BUDOWLANE SPRZEDAM, 
TEL. 605 338 356

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

Matrymonialne

Kawaler pozna panne do lat 35 do stałe-
go związku,tel. 518 110 776

Poznam kobietę, 603 509 458 zaopie-
kuje się napisz

Nieruchomości

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

(prosimy o kontakt z redakcją)

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

Rolnictwo

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

SPRZEDAM GRUNTY ORNE 2,5 HA 
POŁOŻONE WE WSI SOKOLIGÓRA-
,TEL. 781 427 733

Sprzedam króliki, 691 383 285

Kupię siewnik Poznaniak, glebogry-
zarkę, talerzówkę, pług 2,3,4, agregat, 
przyczepę, kultywator, ciągnik bez dok. 
Tel. 797 633 258

Sprzedam 5 warchlaków po 45 kg i 20 
prosiaków. Tel. 727 571 063

Różne

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

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

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne staw-
ki i fachowe podejście. Tel 669 450 043
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

Rolnictwo

Usługi

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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Trwa seria Drwęcy
PIŁKA NOŻNA  Trzeci z rzędu mecz w klasie okręgowej wy-
grali podopieczni Łukasza Kierzkowskiego. Tym razem Drwę-
ca Golub-Dobrzyń pokonała KS Łochowo 4:2 i awansowała na 
14. miejsce w tabeli

R E K L A M A

Początek sobotniego starcia 
przy ulicy Sportowej zdecydowanie 
należał do MKS-u. 

– Powinniśmy objąć prowadze-
nie bardzo szybko, ale nie zdołali-
śmy wykorzystać dwóch idealnych 
sytuacji – zaznaczył trener Drwęcy 
Łukasz Kierzkowski.

Gospodarze przeważali i w peł-
ni zasłużoną bramkę strzelili dziesięć 
minut przed przerwą, zapewniając 
sobie dobre nastroje w trakcie pięt-

nastominutowej pauzy.
Po zmianie stron do ataku 

przystąpił KS z Łochowa, który 
wyrównał stan rywalizacji. W 60. 
minucie zgromadzeni w Golubiu-
Dobrzyniu kibice ucieszyli się na-
tomiast po raz drugi, ale walczący 
przyjezdni ponownie doprowadzili 
do remisu. 

– Na szczęście konsekwentnie 
realizowaliśmy przedmeczowe za-
łożenia taktyczne i w końcowych 

minutach zapewniliśmy sobie bar-
dzo ważne zwycięstwo. Najpierw 
golkipera pokonał Karol Gołoś, 
a wynik po skutecznym kontrataku 
ustalił niezawodny Kamil Góral  – 
dodał Kierzkowski.

Drwęca awansowała na 14. 
miejsce w tabeli klasy okręgowej, 
a w ostatnim meczu w tym roku 
zmierzy się na wyjeździe z Pomo-
rzaninem Serock. 

(kl), fot. archiwum

DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ 
VS.

KS ŁOCHOWO

4 (1: 0) 2
Gole

Góral (2), Karol Gołoś, Dariusz Gołoś

Skład

Bojanowski – Niburski, Pagie K., Gołoś D., 
Studziński (55’ Marcinkowski), Bączkowski, 
Gołoś K., Pagie A. (78’ Zakrzewski), Rut-
kowski (75’ Sitkowski), Piotrowski, Góral

Zgaszona Iskra 
Drużyna Iskry Ciechocin przegrała szósty wyjazdowy 
mecz w tym sezonie. Tym razem musiała uznać wyż-
szość Gryfu Sicienko.

Piłka nożna 

– Niestety na ten mecz 
udaliśmy się bez dwójki naszych 
podstawowych napastników: 
Mateusza Wróblewskiego i Ada-
ma Wieczyńskiego i te braki 
ofensywne były bardzo widocz-
ne – wyjaśnił po sobotniej kon-
frontacji kierownik LZS-u Le-
szek Jurkiewicz.

Iskra rozpoczęła jednak bar-
dzo dobrze, bowiem już w piątej 
minucie wyszła na prowadzenie 
po bramce Karola Jurgielskiego. 
Gospodarze wyrównali osiem 
minut przed przerwą, a w dru-
giej odsłonie kibice oglądali 
dużo walki w środkowej strefie 
boiska. 

– W tej twardej potycz-
ce lepsi okazali się miejscowi, 
którzy drugiego gola uzyskali 

po stałym fragmencie i mimo 
naszych usilnych prób, zdołali 
dowieźć triumf do ostatniego 
gwizdka sędziego. Nam zabrakło 
siły w ataku, stąd też ta porażka 
– podsumował Jurkiewicz.

W ostatnim meczu rundy 
jesiennej Iskra zmierzy się w El-
giszewie z liderującym Pomo-
rzaninem Toruń. 

(kl)
GRYF SICIENKO

VS.
ISKRA CIECHOCIN

2 (1: 1) 1
Gole

 Jurgielski

Skład

Daniel Sielski – Sebastian Nurkowski, Piotr 
Ciechacki, Bartosz Marcinkowski, Jakub 
Pukłacki, Maksym Melnyk, Jan Kulasiński, 
Mateusz Janicki, Piotr Sadowski, Patryk 
Łęgowski, Karol Jurgielski
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Koncert promienia
PIŁKA NOŻNA  Drużyna Dariusza Rozwadowskiego ma za 
sobą kolejny znakomity mecz w klasie okręgowej. Tym razem 
Promień pewnie pokonał na wyjeździe ekipę Flisaka Złotoria 
3:0 i nadal zajmuje trzecie miejsce w tabeli

Piłka nożna

Pierwsza przegrana
Drużyna Sławomira Rożka przegrała pierwszy mecz 
na własnym boisku w tym sezonie IV ligi. Lepszy od 
Sokoła okazał się Start Warlubie, który triumfował 
w stosunku 3:1.

SOKóŁ RAdOmIN 
VS.

StARt WARlubIe 

1 (1: 0) 3
Gole

Waldemar Jachowski 

Skład

Miłosz Szponikowski – Paweł Piotrowski, 
Czajkowski, Waldemar Jachowski, Muche-
wicz, Kamil Szponikowski (65’ Przemy-
sław Jachowski), Stefański, Bruzdewicz 
(80’ Guzowski), Piotr Marcinkowski (80’ 
Szyjkowski), Krzysztof Marcinkowski

W pierwszej połowie zdecy-
dowanie lepsze wrażenia sprawiali 
miejscowi i po golu Waldemara 
Jachowskiego schodzili do szatni 
z jednobramkowym prowadze-
niem. 

– Można żałować, że w tej od-
słonie nie pokonaliśmy golkipera 
przyjezdnych więcej razy, bowiem 
mieliśmy ku temu sporo dogod-
nych okazji. Po przerwie rywale 
dominowali, strzelili aż trzy bramki 
i zasłużenie wygrali 3:1 – wyjaśnił 
trener Sławomir Rożek.

W następnej kolejce Sokół 
ponownie zagra w Radominie, 
a jego rywalem będzie Note-

cianka Pakość. 
(kl), fot. archiwum

Piłka nożna

Pechowa porażka w Bobrowie
Dobrze dysponowany w ostatnich tygodniach Pogrom Zbójno przegrał na wyjeź-
dzie z LZS-em Bobrowo 1:2, nie wykorzystując rzutu karnego w drugiej połowie. 

Wszystkie bramki w sobot-
nim spotkaniu padły w pierwszej 
połowie. Najpierw z trafienia cie-
szyli się gospodarze, a Pogrom 
wyrównał po bramce Mateusza 
Nowickiego. Chwilę później miej-
scowi znów prowadzili, zdoby-
wając kuriozalnego gola z około 
40 metrów. 

– Po przerwie staraliśmy się 
wyrównać, ale brakowało pre-
cyzji i szczęścia. Nie strzeliliśmy 
nawet rzutu karnego i musimy 
pogodzić się z przegraną, na 
którą moim zdaniem nie zasłu-
żyliśmy, bowiem remis byłby tu 
najbardziej sprawiedliwym re-
zultatem – podsumował trener 

Pogromu Piotr Rabażyński. 

(kl), fot. archiwum

lZS bObROWO 
VS.

POgROm ZbójNO

1 (1: 0) 3
Gole

Nowicki Mateusz 

Skład

Małkiewicz (46; Jarzębowski) – Mateusz 
Skrzeszewski, Grabkowski, Obermeler, 
Betlejewski (30’ Damian Skrzeszewski), 
Dąbrowski, Grochocki (70’ Rabażyński), 
Wróblewski, Jakub Nowicki (65’ Makow-
ski), Mateusz Nowicki, Modrzejewski

Niedzielny mecz w pierwszej 
połowie toczył się pod dyktando 
Promienia, ale przyjezdni długo 
nie mogli udokumentować swo-
jej przewagi. Dopiero kapitalna, 
kombinacyjna akcja zespołu Roz-
wadowskiego, wykończona przez 
Wieczorkowskiego, przyniosła 
gościom w pełni zasłużone pro-
wadzenie. 

Po przerwie Promień nadal 
dyktował warunki i znacznie czę-
ściej gościł pod bramką doświad-
czonego Leszka Zalewskiego. 
Dominacja w środkowej strefie 
boiska, dowodzonej przez duet 
Kawka – Wieczorkowski, pozwa-
lała na pełną kontrolę meczo-
wych wydarzeń i kolejne strze-
leckie okazje. Kilku z nich nie 
zdołał wykorzystać Łukasz Kul-

czewski, ale aktywny napastnik 
w 68. minucie popisał się bardzo 
ważną asystą, dostrzegając wbie-
gającego w pole karne Piotra Wa-
laszkowskiego. Wynik w końców-
ce starcia ustalił wprowadzony 
z ławki Jagielski, po znakomitym 
dograniu Kawki.

Wygrana pozwoliła zacho-
wać Promieniowi kontakt ze ści-
słą czołówką klasy okręgowej. 
„Ścisk” w ligowej klasyfikacji 
jest niesamowity. Poza wyraźnie 
przewodzącym Pomorzaninem 
Toruń, różnica dzieląca wiceli-
dera od dziewiątej ekipy wynosi 
zaledwie trzy oczka.

– Dlatego też bardzo cieszy-
my się z pokonania Flisaka i z na-
szej aktualnej dyspozycji. Do 
zakończenia rundy jesiennej po-

został ostatni mecz z Radzynian-
ką Radzyń Chełmiński, w którym 
postaramy się o kolejne punkty 
– podsumował Rozwadowski.

Tekst i fot.
Kamil Lewandowicz

FlISAK ZŁOtORIA
VS.

PROmIeń KOWAleWO POm. 

0 (0:1) 3
Gole

Wieczorkowski, Walaszkowski, Jagielski 

Skład

Dybka – Kwiatkowski, Tarka (46’ Łusz-
czyński), Rzepiński, Bocianowski, Wie-
czorkowski, Olkowski, Kawka, Śliwiński 
(72’ Szczodrowski), Walaszkowski (88’ 
Pawlewicz), Kulczewski (77’ Jagielski)

Bartłomiej Dybka (numer 68) w trakcie jednej z kilku efektownych interwencji

Defensywa Promienia współpracowała znakomicie 
i skutecznie przerywała akcje gospodarzy

Radość gości po bramce Piotra Walaszkowskiego na 2:0

W meczu nie brakowało twardej walki
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