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Obywatelskie 
zatrzymanie 

GOLUB-DOBRZYŃ  Mieszkaniec Golubia-Dobrzynia ujął na 
gorącym uczynku nietrzeźwego kierowcę renault, a następnie 
przekazał go w ręce policji. Okazało się, że zatrzymany miał 
w organizmie blisko trzy promile alkoholu
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Sytuacja miała miejsce we 
wtorek 21 listopada około 17.00. 
Dyżurny Komendy Powiatowej Po-
licji w Golubiu-Dobrzyniu otrzymał 

zgłoszenie o oby-
watelskim ujęciu 
nietrzeźwego kie-
rującego. Wysłani 
\na jedną z ulic 
funkcjonariusze 
zastali we wska-
zanym miejscu 
mieszkańca Go-
lubia-Dobrzynia, 
który przekazał im 

pijanego kierowcę. 
– Badanie stanu trzeźwości 

53-letniego mieszkańca powiatu 
rypińskiego wykazało blisko trzy 

promile alkoholu w organizmie – 
mówi asp. sztab. Małgorzata Lipiń-
ska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu. – 
W takim stanie mężczyzna jeździł 
ulicami miasta, dopóki nie uderzył 
w krawężnik, a następnie zjechał 
na przeciwny pas ruchu, zajeż-
dżając drogę pojazdowi jadącemu 
z naprzeciwka. Będący świadkiem 
zdarzenia mężczyzna natychmiast 
zareagowali, zabierając nietrzeź-
wemu mężczyźnie kluczyki, co 
udaremniło dalszą jazdę ,,na po-
dwójnym gazie”. 

Dokończenie na str. 3
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GOLUB-DOBRZYŃ  Święta coraz bliżej 
We wtorek na golubskim rynku pojawiła się choinka. Mieszkańcy Golu-
bia-Dobrzynia poczują prawdziwie świąteczną atmosferę już 6 grudnia. 
Od 18.00 na Placu 1000-lecia będzie można zobaczyć występ iluzjonisty. 
W programie także odpalenie iluminacji oraz losowanie prezentów. Wstęp 
wolny.                                                                                                     (ToB)



Zakład Gospodarczy Ekolog 
rozpoczął działalność w 2014 roku 
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. 
Jego podstawowym zadaniem było 
zbieranie i unieszkodliwianie od-
padów oraz prowadzenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. 

W tym roku zakład powiększył 
park maszynowy o koparko-ła-
dowarkę, równiarkę i walec, które 
pozwoliły na poszerzenie zakresu 

usług o nowe prace wykonywane 
na drogach.  Dzięki temu możli-
we będzie wykonywanie prac np. 
związanych z remontem obiektów 
szkolnych i komunalnych czy prze-
budową dróg. Ekolog wypracował 
sobie własny znak firmowy, dzięki 
któremu ma być rozpoznawany 
w terenie.

Na nowej stronie internetowej 
Ekologa mieszkańcy dowiedzą się 
nie tylko, kiedy czeka ich odbiór 
odpadów, ale także w jaki sposób 
poprawnie segregować śmieci. 

(pw)
fot. nadesłane

Wyremontowany odcinek jest 
pierwszym etapem przebudowy 
drogi gminnej nr 110410C Mor-
gowo – Miliszewy. Jego długość 
wynosi ponad 1,2 km. Obecnie 

trwa realizacja drugiego etapu re-
montu o długości ponad 0,5 km. 
Została wykonana nawierzchnia 
ścieralna z betonu asfaltowego. 
Szerokość utwardzonej jezdni  

wynosi 4 m. Po obu stronach zo-
stały wykonane pobocza. 

Celem inwestycji jest uła-
twienie dojazdu z Morgowa do 
centrum gminy oraz do szkół. 
Nowa droga ma podnieść również 
poziom i bezpieczeństwo życia 
mieszkańców. Organizatorem 
uroczystości otwarcia drogi było 
sołectwo Morgowo. Wzięli w niej 
udział mieszkańcy, przedstawi-
ciele urzędu gminy oraz radni. 

Daria Szpejenkowska
fot. nadesłane
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Ekolog może pochwalić się nowym sprzętem m.in. koparko-ładowarką

Gmina Golub-Dobrzyń 

Gmina Ciechocin

Ekolog rozszerza działalność 
Mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń o sprawach związanych z wywozem odpadów 
mogą dowiedzieć się ze strony internetowej gminy, ale także od niedawna pod 
adresem www.ekolog-golub.pl. To nie jedyna zmiana dotycząca Ekologa.

Łączą Morgowo i Miliszewy
Zakończony został pierwszy etap modernizacji drogi łączącej wsie: Morgowo oraz 
Miliszewy. Uroczyste otwarcie nastąpiło 23 listopada. 
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Urząd rośnie w siłę
GOLUB-DOBRZYŃ  Od momentu objęcia urzędu przez Ma-
riusza Piątkowskiego przybyło urzędników i rosną koszty, choć 
sam włodarz twierdzi, że ich ubywa

 Interpelację w tej sprawie 
złożył radny Krzysztof Skrzy-
niecki. Zapytał on pisemnie 
burmistrza o stan zatrudnienia 
w urzędzie. Podczas ostatniej 
sesji burmistrz podał liczbę za-
trudnionych.

– Pracuje mniej osób niż 
w roku 2014 – mówi Mariusz 
Piątkowski. – W urzędzie mia-
sta nie ma przerostu zatrud-
nienia. Najważniejsza część to 
koszty, w Golubiu-Dobrzyniu na 
2017 rok mamy 1,9 mln złotych, 
w Wąbrzeźnie jest ok. 2,2 mln 
złotych, Aleksandrów Kujawski 
też 2,2 mln złotych, w Tucholi 
ponad 3 mln złotych. Taki jest 
stan wydatków na wynagrodze-
nia w miastach o bardzo przy-
bliżonym stanie ludności. Tutaj 
widać, że Golub-Dobrzyń wyda-
je najmniej na wynagrodzenia.

Radny Krzysztof Skrzyniecki 
zauważa jednak, że w roku 2014 
w mieście funkcjonowała jesz-
cze Straż Miejska, w której były 
zatrudnione trzy osoby.

– Czy likwidując Straż Miej-
ską mamy na tym posunięciu 
zaoszczędzone etaty czy nie-
?r8889e852p[;0eu8 Tu mam 
wątpliwości – dopytuje radny.

Prosimy więc burmistrza 
o szczegółowe porównanie 
od roku 2014. Oto odpowiedź 
z urzędu:

Wśród osób zatrudnionych 
w urzędzie miasta na dzień 
30.11.2017 część osób pracuje do 
ściśle określonego czasu, w któ-
rym umowy o pracę zostaną 
rozwiązane bądź przekształco-
ne, co w konsekwencji spowo-
duje ograniczenia zatrudnienia. 
Są to: 5 osób zatrudnionych jest 

na zastępstwo, którym wyga-
śnie umowa, po powrocie do 
pracy pracowników nieobec-
nych; 2 osoby są zatrudnione 
w celu przygotowania do 
objęcia stanowisk po oso-
bach, które przechodzą 
od stycznia 2018 r. na 
emeryturę (czyli są 
4 osoby, od stycznia 
będą 2 osoby).

Na dzień 
30.11.2017 w Urzę-
dzie Miasta Golubia-
Dobrzynia zatrud-
nionych jest 10 osób 
w Wydziale Utrzyma-
nia Dróg i Czystości, którego 
zadania na dzień 30.11.2014 re-
alizowała firma zewnętrzna. Fi-
nansowanie wynagrodzeń osób 
zatrudnionych w tym wydziale 
odbywa się z paragrafu utrzy-

mania czystości i zieleni w mie-
ście.

Na dzień 30.11.2017 w Urzę-
dzie Miasta Golubia-Dobrzynia 
zatrudnionych jest 2 informa-
tyków w wymiarze po ½ etatu. 
Na koniec listopada 2014 roku 
zatrudniony był 1 informatyk na 
pełny etat.

Aby prawidłowo oszaco-
wać zmiany stanu zatrudnienia 
w Urzędzie Miasta Golubia-Do-

brzynia, należy przyjąć 
iż stan zatrud-

nienia od 

2014 do 2017 kształtował się na-
stępująco:

– listopad 2014 – 48 osób,
– listopad 2015 – 50 osób,
– listopad 2016 – 51 osób 

nie licząc osób zatrudnionych 

w nowo utworzonym Wydziale 
Utrzymania Dróg i Czystości (10 
osób)

– listopad 2017 – 48 osób 
(nie licząc 10 osób zatrudnio-
nych w WUDiC, 5 osób zatrud-
nionych na zastępstwo, 2 osób 
zatrudnionych w ramach przy-
gotowania do przejęcia obo-
wiązków osób mających przejść 
w najbliższym czasie na emery-
turę, oraz 1 informatyka zatrud-
nionego na ½ etatu).

Tyle z odpowiedzi. Reasu-
mując, w 2014 roku mieliśmy 48 
osób zatrudnionych w urzędzie 
od czego należałoby odjąć 3 eta-

ty zlikwidowanych w czerwcu 
2015 roku municypalnych, 
czyli 45. W roku 2017 
mamy łącznie 48 osób, 
czyli już o trzy etaty 
więcej, doliczając do 
tego 2 osoby w ramach 
przygotowania, które są 
zatrudnione, informa-

t y k a i 10 etatów z wydziału 
utrzymania czystości w mieście. 
Do tematu wrócimy.i]k 

(TeEw)
fot. archiwum
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Dokończenie ze str. 1
Teraz 53-latek za swoje czyny 

odpowie przed sądem. Grozi mu do 
dwóch lat pozbawienia wolności. To 
kolejny przypadek obywatelskie-
go zatrzymania nietrzeźwego kie-
rowcy w Golubiu-Dobrzyniu. Kilka 
tygodni temu jedna z mieszkanek 
zauważyła, że po ulicach miasta 
porusza się auto, którym może 
kierować nietrzeźwy. Zadzwoniła 
na policję, jednocześnie cały czas 

jadąc za podejrzanym fiatem, aż 
do przyjazdu mundurowych. Oka-
zało się, że kobieta miała racja, 
bo osoba kierująca zatrzymanym 
autem miała w organizmie prawie 
dwa promile alkoholu. Za swoją 
obywatelską postawę mieszkanka 
otrzymała podziękowania i list gra-
tulacyjny od Komendanta Powiato-
wego Policji w Golubiu-Dobrzyniu. 

(ToB), fot. KPP

Obywatelskie...
Golub-Dobrzyń

Gmina Zbójno

Święto patrona 
Z okazji 35. rocznicy nadania Szkole Podstawowej 
w Działyniu imienia Stefana Żeromskiego odbył się 
uroczysty koncert. 

W 1982 roku Szkoła Podstawo-
wa w Działynia wybrała patrona. 
Został nim Stefan Żeromski. Z oka-
zji rocznicy tego wydarzenia w sali 
gimnastycznej szkoły został zorga-
nizowany uroczysty koncert.

Najpierw mieszkańców Dzia-
łynia i okolicznych miejscowości 
przywitali uczniowie, z własnym 
programem artystycznym. Po kil-
kudziesięciu minutach na scenie 
pojawił się duet skrzypcowy Qu-
eens of Violins. 

(szyw)
 fot. nadesłane

W miniony piątek na Zamku 
Golubskim dr Bogusz Wasik opo-
wiadał o historii warowni. Arche-
olog rozwiał zagadki zamku m.in. 
dotyczące czasu powstania forte-
cy. 

– Golubski zamek powstawał 
w kilku etapach – podkreśla na-
ukowiec. – Jego budowa ruszyła 
na początku XIV wieku. Natomiast 
ostatnie prace trwały jeszcze 
w pierwszej połowie wieku XV. 
Zamek składał się z dwóch części: 
zamku wysokiego, czyli domu kon-
wentu, oraz przedzamcza. 

Wykład był częścią inauguracji 
powstania czasopisma naukowego 
pn. „Rocznik Zamku Golubskiego”. 

Na spotkaniu członkowie redakcji 
oraz rady redakcyjnej otrzyma-
li pamiątkowe glejty. Wydawcą 
czasopisma oraz organem pro-
wadzącym jest Oddział PTTK im. 
Zygmunta Kwiatkowskiego w Golu-
biu-Dobrzyniu. 

– Mimo rozwoju technologii 
oraz nowoczesnych form nośni-
ków informacji, słowo pisane jest 
jednak najtrwalsze – podkreśla 
Stefan Borkowicz, prezes Oddziału 
PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskie-
go w Golubiu-Dobrzyniu. – Dlatego 
postanowiliśmy stworzyć czasopi-
smo naukowe, które będzie doku-
mentowało życie na zamku oraz 
historię miasta i regionu. 

Na czele rocznika stoi redaktor 
naczelny dr Tomasz Chrzanowski 
z Golubia-Dobrzynia. W skład re-
dakcji weszli natomiast: dr Irena 
Żabińska–Magalska, dr Bogusz 
Wasik, Szymon Wiśniewski, Nata-
lia Becmer oraz Justyna Radzimiń-
ska. Radę redakcyjną tworzą nato-
miast naukowcy z różnych dziedzin 
oraz osoby mające istotny wkład 
w życie kulturalne i edukacyjne 
miasta i regionu. Do rady należą: 
prof. Zbigniew Karpus (UMK), prof. 
Mirosław Krajewski (UKW), prof. 
Adam Sudoł (UKW), prof. Wojciech 
Wysocki (UKSW), prof. Bożena Do-
magała (UWM), prof. Sławomir Jóź-
wiak (UMK), prof. Jarosław Duma-
nowski (UMK), dr Zbigniew Górski, 
dr Marcin Wiewióra oraz  Edward 
Bartkowski, Marek Beyger, Stefan 
Borkowicz, Waldemar Wąśniewski, 
Wojciech Kwiatkowski i Barbara 
Saczko– Bomba. 

W kolejnym numerze nasze-
go tygodnika przedstawimy wy-
wiad z dr. Tomasz Chrzanowskim, 
redaktorem naczelnym „Rocznika 
Zamku Golubskiego”. 

Tekst i fot. (red)

GOLUB-DOBRZYŃ  Na Zamku Golubskim odbyło się nietypo-
we spotkanie. Wykład o warowni dr. Bogusza Wasika zainaugu-
rował powstanie czasopisma naukowego – „Rocznika Zamku 
Golubskiego”

Będzie rocznik naukowy
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wymarły rynek
GOLUB-DOBRZYŃ  Golubska starówka nie przyciąga tury-
stów, ani nawet mieszkańców miasta. Nie dzieje się na niej nic, 
czym miasto mogłoby się pochwalić. Burmistrz także nad tym 
ubolewa, ale pomysłu na rynek nie ma, chyba że w kolejnej 
kadencji

Rynek w Golubiu odstrasza 
swoim wyglądem, także brakiem 
jakichkolwiek oznak miasta tury-
stycznego z głęboką historią. Nic 
to nie ma wspólnego z rynkiem, 
który mógłby być wizytówką tak 
historycznego, położonego na tu-
rystycznym szlaku miasta jakim 
jest Golub-Dobrzyń – tak słyszymy 
od mieszkańców i rozczarowanych 
brakiem atrakcji na rynku tury-
stów. – Złośliwi nawet twierdzą, że 
gdyby wymazać wzgórze zamkowe 
i sam zamek to w Golubiu nie ma 
kompletnie nic, czym miasto mo-
głoby zasłynąć w regionie. 

– Czy taki rynek się panu 
podoba i czy uważa pan, że stan 
i wygląd rynku w Golubiu jest 
wystarczający?

– Nie.
– Czy były robione w czasie 

pana kadencji jakieś przymiarki 
lub plany do rewitalizacji ryn-
ku?

– Projekt „Rewitalizacja go-
lubskiej starówki” został zrealizo-
wany w poprzednich kadencjach 
samorządu. W ramach tego pro-
jektu „zrewitalizowano” golubską 
starówkę, przeznaczając na ten cel 
około 10 mln zł.

– Czy podczas swojej kaden-
cji pochylił się pan choć raz nad 
sprawą zagospodarowania ryn-
ku w Golubiu tak, aby on ożył 
i stał się wizytówką?

– Jestem rodowitym golubia-
kiem, mieszkałem w kamienicy 
położonej przy golubskim rynku 
przez 32 lata, aż do dnia, kiedy 
przeprowadziłem się na ulicę To-
ruńską, gdzie mieszkam do dzisiaj. 
Moi przodkowie mieszkali w Golu-
biu od wielu, wielu lat, na pewno 
już w XIX wieku. W związku z tym 

losy mojego rodzinnego Golubia są 
mi szczególnie bliskie i nie przesta-
ję myśleć o poprawie złej sytuacji 
w jakiej znalazła się golubska część 
Golubia-Dobrzynia.

– Czy były kiedykolwiek 
przeprowadzone konsultacje 
z mieszkańcami w sprawie for-
my zagospodarowania, ożywie-
nia rynku?

– Trudno jest mi potwierdzić, 
bądź zaprzeczyć temu, czy przed 
realizacją projektu „Rewitalizacji 
golubskiej starówki” poprzednie 
władze miasta konsultowały ten 
projekt z mieszkańcami. Obecny 
stan golubskiej starówki w głów-
nej mierze jest efektem realizacji 
tego projektu. Słuszność realizacji 
projektu w takim zakresie i formie 
jest kwestią otwartą. Jeżeli chodzi 
o obecną kadencję, jako burmistrz 
i mieszkaniec Golubia utrzymuję 
stały kontakt ze współmieszkańca-
mi, tak więc znam ich opinie oraz 
postulaty dotyczące wszystkim 
znanych problemów golubskiej 
starówki. Golubska część miasta to 
również okręg wyborczy w którym 
mieszkańcy wybierają dwóch miej-
skich radnych, są nimi Andrzej Ku-
ciński i Rafał Malinowski. Wspólnie 
z radnymi Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia analizujemy najważniej-
sze i najpilniejsze potrzeby miasta 
i w miarę naszych możliwości te 
potrzeby realizujemy.

– Czy konsultował się pan 
z jakimiś wykonawcami, projek-
tantami, czy włodarzami innych 
miast by wypracować jakąś al-
ternatywę ożywienia i upiększe-
nia tego miejsca?

– Oczywiście że tak, trud-
no nawet wymienić ile rozmów 
i konsultacji dotyczyło zmiany tej 

złej sytuacji zaistniałej w golub-
skiej części miasta. Było ich bardzo 
dużo. Jesteśmy w trakcie opraco-
wywania dokumentacji gruntow-
nego remontu „Domku z podcie-
niami”, gdyż ten zabytkowy obiekt 
znajduje się obecnie w złym stanie 
technicznym. W tym roku wykona-
liśmy remont zadaszenia miejskich 
murów obronnych, które tak jak 
w przypadku „Domku z podcienia-
mi” przez brak remontów w po-
przednich latach popadło w ruinę. 
Wiemy już, że w najbliższych latach 
czeka nas wysoce kosztochłonna 
naprawa miejskich murów obron-
nych. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Toruniu wydał już 
w tej sprawie konkretne zalecenia.

– Rynek w Golubiu odstra-
sza zaniedbanymi kamieniczka-
mi, wyglądają wręcz na brudne 
i zapomniane, można coś z tym 
zrobić, by poprawić ich wygląd?

– Jeżeli chodzi brudne, odra-
pane kamieniczki, to pragnę zwró-
cić uwagę, że na terenie golubskiej 
starówki są tylko 4 budynki nale-
żące w 100 proc. do Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń. Reszta kamienic/
budynków należy albo do osób 
prywatnych, wspólnot mieszkanio-
wych, bądź instytucji niezwiąza-
nych z miastem. W związku z tym 
możliwości Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń w zakresie poprawy este-
tyki brudnych, odrapanych kamie-
niczek są bardzo ograniczone.

– A co z zielenią?
– Co do podnoszonej nikłej 

zieleni na golubskiej starówce, to 
informuję, że taką ilość zieleni zo-
stała wprowadzona zgodnie z pro-
jektem „Rewitalizacji golubskiej 
starówki”. Przed realizacją tego 
projektu na golubskim rynku było 

dużo więcej zieleni, jednak jak pi-
sałem wcześniej takie zmiany zo-
stały wprowadzone w poprzednich 
kadencjach i zmiana tego stanu 
rzeczy wiązałaby się z przeprojek-
towaniem i przebudowaniem go-
lubskiej starówki. Znaczne ograni-
czenie zieleni na rynku golubskim 
było fundamentalnym założeniem 
„Rewitalizacji golubskiej starówki”. 
Taka koncepcja została wybrana 
i taka została zrealizowana.

– Na golubskim rynku zani-
ka również handel…

– Co do pustych witryn skle-
powych to niestety wynika ze 
zmian społecznych i chyba także 
cywilizacyjnych. Na całym świecie 
handel i usługi opuszczają starów-
ki miast, kiedyś stanowiące ich 
centra, są przenoszone do hiper-
marketów i centrów handlowych. 
Proszę się przyjrzeć największym 
miastom regionu, gdyby nie ich 
skala jak w przypadku Bydgosz-
czy, czy też wyjątkowych walorów 
turystycznych jak w przypadku 
Torunia, starówki tych miast tak-
że świeciłyby pustkami. Sklepy 
tzw. „sieciowe” wyprowadzają się 
z toruńskiej starówki. Abstrahu-
jąc jednak od głębszych rozwa-
żań należy podkreślić fakt, że to 
rynek (wolny rynek) kształtuje 
popyt i podaż na rynku nierucho-
mości, także tych nieruchomości 
przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą, w tym handel. W sy-
tuacji, gdy w Golubiu są widoczne 
puste witryny sklepowe w Dobrzy-
niu popyt na lokale handlowe jest 
bardzo duży. Moi rodzice sprzedali 
kamienicę na golubskim rynku 10 
lat temu i od 10 lat kamienica ta 
stoi pusta pomieszczenia sklepo-
we nie są wydzierżawione, tak jak 
te mieszkalne. Niezamieszkana ka-

mienica niszczeje.
– Czyli reasumując nie da 

się nic zrobić, nie da się ożywić 
golubskiej starówki jakimiś wy-
darzeniami, czy postacią histo-
ryczną?

– Pomysłów na ożywienie 
golubskiej starówki jest bardzo 
dużo, również tych sensownych 
i niezwiązanych z rozpoczynającą 
się już w sposób widoczny kam-
panią do przyszłorocznych wy-
borów samorządowych. Należy 
tylko pamiętać, że Golub-Dobrzyń 
na początku obecnej kadencji sa-
morządu był jednym z najbardziej 
zadłużonych miast. Na koniec 2014 
roku nasze miasto znalazło się na 
7 lokacie najbardziej zadłużonych 
miast powiatowych w kraju. Po-
ziom zadłużenia sięgnął 63 proc., 
a więc wartości progowej. Na po-
czątku tej kadencji borykaliśmy 
się nie z wyborem planowanych 
inwestycji a raczej z utrzymaniem 
płynności finansowej miasta. Gdy 
w grudniu 2014 przejmowałem 
urząd burmistrza konto miasta 
świeciło pustkami, nie mieliśmy 
wystarczających środków aby 
„utrzymać” miasto do końca roku 
budżetowego. Ciężką pracą doszli-
śmy do dnia dzisiejszego, w którym 
mogę informować mieszkańców 
miasta o tym, że przyszłoroczny 
budżet Golubia-Dobrzynia jest bu-
dżetem proinwestycyjnym, ponad 
12 mln na inwestycje. Zrealizowali-
śmy najważniejszy punkt naszego 
programu wyborczego – ustabi-
lizowaliśmy finanse miasta. Roz-
poczęliśmy poważne inwestycje 
w mieście. W kolejnych kadencjach 
będziemy również realizować plan 
ożywienia golubskiej starówki.

(TeEw)
Fot. (LB)

KOmeNtARZ
Trzy lata tej kadencji zaowocowało kompletnym brakiem pomysłu na Golub. 
Burmistrz albo zasłania się tym co było (czyli według niego źle przemyślaną 
przez poprzedniego włodarza rewitalizacją) albo tym co będzie (czyli przysło-
wiową kiełbasą wyborczą, na zadane pytania odpowiada – zrobimy w kolejnej 
kadencji. Bo co, te trzy lata temat przespałem…?). Na golubskiej starówce fak-
tycznie nie dzieje się nic, gdy wymażemy to co zaczyna zamek – czyli górka 
– na tzw. dole. A wystarczy się rozejrzeć dookoła, by znaleźć niekosztowny 
pomysł na to, by coś się zadziało. Brodnica, mimo że mieszkańcy skarżą się na 
złą nieprzemyślaną rewitalizację, ma odnowione z pomocą miasta kamieniczki, 
pojawiły się ogródki kawiarniane, jest koncert balkonowy, mikołajki na rynku 
czy kiermasze świąteczne. Jest kolorowa fontanna i ułan z którym można sobie 
zrobić zdjęcie. Kwitnie też handel, mimo położonej tuż obok dużej galerii handlo-
wej. Wąbrzeźno słynie z tego, że starówka tętni życiem. Jest i handel i imprezy 
lokalne czy regionalne. Dzień Dziecka, mikołajki, kiermasze, jarmarki, przegląd 
kapel podwórkowych, wystawa starych aut czy motocykli – to mogą zobaczyć 
wąbrzeźnianie na swoim rynku. Mają też pomnik i fontannę. Chełmno słynie 
już na całą Polskę swoim świętem zakochanych. Słynie też z odpustu chełmiń-
skiego, który odbywa się 2 lipca i ściąga pielgrzymów z całej Polski. Nowością 
w tym miasteczku jest festiwal 9 wzgórz oraz jarmark jaszczurczy. I tak w wielu 
miasteczkach włodarze się starają, by coś się działo, by przyciągnąć turystów. 
Miasta dwurynkowe dbają o oba serca dwuczłonowych metropolii. Wystarczy 
zajrzeć do Bielska-Białej. A w Golubiu nie ma jarmarków, kiermaszów. Nie ma 
pomnika czy nawet rzeźby rycerza, którego pogłaskanie po zbroi ma przynieść 
szczęście lub dobrobyt. Nie ma nawet – niczym w Krakowie Lajkonika – space-
rującej Anny Wazówny… Schowała się chyba ze wstydu na zamku.

Teresa Ewald
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

KOWALEWO POMORSKIE  Nowy Dwór 
to malutka miejscowość położna z dala 
od głównych szlaków komunikacyjnych. 
Od maja 2015 roku sołectwem kieruje 
Ewa Orłowska-Mytlewska

W wyborach sołeckich mia-
ła dwóch konkurentów, z który-
mi wygrała w pierwszej turze. 
Jednak nie jest to jej pierwsza 
kadencja. Była już sołtysem 
w latach 80., ale wtedy, z uwa-
gi na obowiązki rodzinne, była 
zmuszona zrezygnować z funkcji 
sołtysa. Do ostatnich wyborów 
namówiła ją rodzina oraz miesz-
kańcy wsi. Jest emerytką i wraz 
z mężem Tadeuszem lubi podró-
żować po kraju i Europie. Mile 
wspomina Włochy, które urzekły 
ją wspaniałym klimatem.

– Jak przedstawia się bu-
dżet waszego niewielkiego so-
łectwa?

– Nasze sołectwo zamiesz-
kuje około 250 osób, tak więc 
budżet nie może być wielki. Wy-
nosi on tylko 18 tys. zł. Kwota 
14,5 tys. zł została przeznaczona 
na utrzymanie dróg lokalnych. 
Mamy ich około 15 kilometrów. 
Większość to drogi polne lub 
utwardzone tłuczniem. Tylko na 
czterech kilometrach jest po-
łożona nawierzchnia asfaltowa. 
Na terenie sołectwa znajduje się 
kilka żwirowni i pojazdy wyko-
nujące usługi w tych zakładach 
rozjeżdżają nam drogi. Jednak 
firmy te pokrywają część kosz-
tów związanych z naprawami.

Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Rychnowie otrzy-
mała od nas wsparcie finansowe 
w kwocie 300 złotych. Taka sama 
kwota trafiła również do Szko-
ły Podstawowej w Rychnowie 
Wielkim, do której uczęszcza-
ją nasze dzieci. Na utrzymanie 
zieleni przeznaczyliśmy w tym 

roku ponad 600 złotych. Wiata 
przystankowa w naszej wsi kosz-
towała 100 złotych. Wsparcie 
działalności klubu sportowego 
„Sokół” to wydatek 250 złotych. 
Na działalność kulturalną  prze-
znaczyliśmy 2 tys. zł. 

–  Jeżeli już mowa o dzia-
łalności kulturalnej, to jak wy-
gląda ona w waszej wsi?

– Jest trochę ograniczona, 
z uwagi na brak świetlicy wiej-
skiej i dlatego nieraz musimy 
korzystać ze świetlicy naszych 
sąsiadów, czyli Rychnowa Wiel-
kiego. My posiadamy tylko nie-
wielką działkę, na której, w przy-
padku dobrej pogody, robimy 
imprezy np. piknik rodzinny. 
Były dmuchawce dla dzieci, mu-
zyka i wspaniały poczęstunek. 
Impreza ta była związana z po-
święceniem kapliczki w centrum 
wsi. Mieliśmy też Dzień Dziecka 
z ogniskiem i słodyczami. Miko-
łajki natomiast zaplanowaliśmy 
w Domu Kultury w Rychnowie 
Wielkim. We wrześniu odbyło się 
również poświęcenie ukończe-
nia remontu drogi relacji Nowy 
Dwór- Borówno. 

Ponadto możemy pochwa-
lić się sukcesami. Nasza wioska 
zajęła w 2016 roku pierwsze 
miejsce w konkursie gminnym 
„Przywracamy urok naszej gmi-
nie”. Z tego tytułu w centrum wsi 
jest usytuowany okolicznościo-
wy kamień z tablicą. Mieszkań-
cy również uporządkowali dwa 
ewangelickie cmentarze. Został 
wywieziony gruz i wykarczowa-
ny teren. W przyszłości planu-
jemy przystąpić do odnawiania 
nagrobków, ale tu sytuacja jest 
bardziej skomplikowana, gdyż 
wymaga to uzgodnień z konser-
watorem zabytków.

– Co może pani powiedzieć 
o współpracy z lokalnym sa-
morządem?

– Współpraca z samorzą-
dem w Kowalewie Pomorskim 
jest na bardzo dobrym poziomie. 
Przykładem jest uczestniczenie 
w kosztach utrzymania naszych 
dróg lokalnych. Burmistrz ni-
gdy nie odmawia nam pomocy, 
wspiera w każdej działalności 
oraz doradza. Możemy także li-
czyć na pomoc pracowników 
urzędu. 

Tekst i fot. (Maw)

Gmina Golub-Dobrzyń 

Medale za złoty jubileusz
Dwie pary z gminy Golub-Dobrzyń odebrały 17 listopada medale Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Medale, nadawane przez 
prezydenta parom, które są mał-
żeństwem 50 lat, otrzymali z rąk 
wójta gminy Golub-Dobrzyń pań-
stwo: Teresa i Jan Dąbscy z Gał-
czewka oraz Teresa i Stanisław 
Morawscy z Zaręby. Do jubilatów 
trafiły także pamiątkowe dyplo-
my, nie zabrakło gratulacji od 
włodarza gminy. 

W tym roku medale Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie w gmi-
nie Golub-Dobrzyń odebrało już 
14 małżenśtwo, a do końca roku 
do zaszczytnego grona dołączą 
jeszcze dwie pary. Jubilatom skła-
damy serdeczne gratulacje. 

(pw)
 fot. nadesłane

R E K L A M A
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Lekcja historii
GOLUB-DOBRZYŃ  W miniony weekend na Zamku Golubskim 
odbył się 46. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodni-
ków PTTK. Najlepszy okazał się Michał Główczewski z Torunia

Aby uniknąć czadu 
Co roku, na początku sezonu grzewczego, w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golu-
biu-Dobrzyniu jest organizowana narada dotycząca 
problemów związanych z nieprawidłowym dogrze-
waniem budynków mieszkalnych. Biorą w niej udział, 
oprócz strażaków, samorządowcy i zarządcy budyn-
ków wielorodzinnych – spółdzielni i wspólnot miesz-
kaniowych. 

Powiat

– Rozmawialiśmy o niebez-
pieczeństwie, jakie nosi ze sobą 
tlenek węgla, czyli czad – mówi 
młodszy brygadier Karol Cachnij 
z KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu. 
– Chcieliśmy przede wszystkim 
przypomnieć o zagrożeniu i po-
kazać, jak realne jest to niebez-
pieczeństwo. Tlenek węgla jest 
gazem niewyczuwalnym dla czło-
wieka. Dostaje się do organizmu 
przez układ oddechowy, następ-
nie jest wchłaniany do krwioobie-
gu. Tam tlenek węgla łączy się 
z hemoglobiną, blokując dopływ 
tlenu do organizmu.

Tlenek węgla, potocznie 
zwany czadem, jest gazem silnie 
trującym, bezbarwnym i bez-
wonnym, lżejszym od powietrza 
– łatwo się z nim miesza i roz-
przestrzenia. Powstaje w wyniku 
niepełnego spalania wielu paliw 
np. drewna, węgla, ropy, spowo-
dowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu.

Strażacy zwrócili uwagę, że 
kominy i przewody kominowe 
powinny być sprawdzane co naj-
mniej raz na trzy miesiące. Na-
tomiast w budynkach opalanych 
paliwem płynnym (olej opałowy) 
i gazowym przeglądy powinny 
być wykonywane co najmniej raz 
na sześć miesięcy. Przewody wen-

tylacyjne powinny być czyszczo-
ne co najmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych. Prawo 
budowlane nakłada na właści-
ciela lub zarządców obowiązek 
systematycznego sprawdzania, 
co najmniej raz w roku, stanu 
technicznego instalacji przewo-
dów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych) 
w obiektach budowlanych.

Mundurowi przypomnieli 
także o wydarzeniach związanych 
z wykryciem czadu w naszym 
powiecie. Od początku zeszłego 
roku strażacy interweniowali do 
tej pory już 10 razy. Najwięcej 
zdarzeń miało miejsce w Golubiu-
Dobrzyniu: ul. Zamkowa, Rynek, 
Kilińskiego, Piłsudzkiego. Nato-
miast 28 razy strażacy wyjeżdżali 
do pożarów sadzy w kominie. 

Podczas narady również star-
szy kapitan Arkadiusz Piętak, 
rzecznik prasowy Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Toruniu, 
przedstawił szereg informacji 
dotyczących przeciwdziałaniu za-
truciom tlenkiem węgla. Ponadto 
zaprezentował czujkę tlenku wę-
gla i opowiedział o jej zastosowa-
niu. 

(szyw)
fot. PSP

Mł. bryg. Karol Cachnij przypomniał
o niebezpieczeństwie jakim jest tlenek węgla

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy i zarządcy budynków 
wielorodzinnych – spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

– W 1971 roku zarząd od-
działu PTTK w Golubiu-Dobrzy-
niu po raz pierwszy zorganizo-
wał konkurs krasomówczy dla 
przewodników PTTK – opowia-
da Stefan Borkowicz, prezes 
oddziału PTTK im. Zygmunta 
Kwiatkowskiego. – Jego ideą 
była kultura słowa, piękno pol-
skiej mowy, którą trzeba pielę-
gnować, na co dzień. Te zadania, 
postawione przed uczestnikami 
konkursów, są aktualne do dziś. 

W tegorocznym konkur-
sie wzięło udział czternastu 
przewodników PTTK z całe-
go kraju. Można było spotkać 
przewodnika z Zakopanego, 
który w swoim wystąpieniu 
opowiadał o powstaniu górali 
w Dolinie Chochołowskiej. Od-
dział golubski reprezentowała 
Joanna Metel, która przedsta-
wiła wspomnienia Jana Metela, 
byłego przewodnika na zamku. 
Wystąpienia poszczególnych 
uczestników oceniało jury pod 
przewodnictwem Mariusza Wró-
blewskiego, wiceprezesa oddzia-
łu PTTK w Golubiu-Dobrzyniu. 

– Duże wrażenie wywarło 
na nas, jak i na całej publiczno-
ści, wystąpienie Stanisława Apo-
stoła z Zakopanego – podkreśla 
przewodniczący jury. – Jego 
opowieść, przeplatana gwarą 
góralską, była bardzo dobra. 

Najlepszym przewodnikiem 
w konkursie okazał się Michał 
Główczewski z Torunia, któ-
ry wyprzedził Katarzynę Pio-
trowską-Rodziewicz z Gdańska 
i Jadwigę Orlińską z Malborka. 
Nagroda publiczności trafiła na-
tomiast do Adama Nosko z Kwi-
dzyna. Golubska przewodniczka 
Joanna Metel otrzymała Nagro-
dę Marszałka Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego.

Tekst i fot. (Maw)

Publiczność podczas konkursu dopisała

Laueraci konkursu

Nagroda marszałka trafiła do Joanny Metel

Nagrodę publiczności odebrał Adam Nosko
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Jestem sobie przedszkolaczek, 
nie grymaszę i nie płaczę

GMINA RADOMIN  W czwartek 23 listopada dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jakubek” 
w Płonnem zostały oficjalnie przyjęte w poczet przedszkolaków

Gmina Golub-Dobrzyń 

Uroczyste Tadeuszki 
Mieszkańcy Ostrowitego obchodzili 100. rocznicę 
urodzin ks. Tadeusza Nowakowskiego, ważnej postaci 
w historii miejscowości. 

Ks. Tadeusz Nowakowski oraz 
Tadeusz Jędryczka – patron szko-
ły w Ostrowitem, to postaci dla 
których jesienią przygotowuje 
się specjalne uroczystości nazy-
wane Tadeuszkami. W tym roku, 
z uwagi na rocznicę, miały one 
wyjątkowo podniosły charakter. 
W szkole w Ostrowitem zorga-
nizowano uroczystą sesję, pod-
czas której obecni byli nie tylko 

włodarze gminy Golub-Dobrzyń 
i mieszkańcy Ostrowitego, ale 
również wójt, radni i mieszkańcy 
gminy Bolimów. To stamtąd po-
chodzi zmarły ks. Nowakowski. 

Podczas sesji przemówienia 
wygłosili: Brygida Izajasz – dy-
rektor Zespołu Szkolno– Przed-
szkolnego w Ostrowitem, wójto-
wie obu gmin: Marek Ryłowicz 
i Stniasław Linart, Jan Hubert 

i Jadwiga Marusiak z gminy Boli-
mów oraz Joanna Urbaczewska 
– prezes ostrowickiego klubu 
seniora, która opowiedziała o ks. 
Nowakowskim. Dzieci z Ostro-
witego wystąpiły z przedstawie-
niem „W ogrodzie gospodarza”. 
Swój występ miał także chór Klu-
bu Seniora w Ostrowitem. 

(pw)
fot. nadesłane

Miniony czwartek był wy-
jątkowy dla dzieci z przedszkola 
w Płonnem. Tego dnia podczas 
uroczystej akademii, przygotowa-
nej pod kierownictwem Eweliny 
Kacprzykowskiej i Joanny Donar-
skiej, zostali uroczyści pasowani 
na przedszkolaków. Zgromadze-
ni w sali rodzice oraz zaproszeni 
goście mogli podziwiać występy 
młodych artystów, po których nie 
było widać nawet cienia tremy.

– Nasz punkt przedszkolny 
istnieje od 7 lat – mówi Bożena 
Śliwecka, prezes Stowarzyszenia 
Jakubowego. – Cieszy się ono dużą 
popularnością, co roku mamy 
coraz więcej dzieci. Współpraca 
z rodzicami układa się wręcz har-
monijnie, są oni zawsze skorzy 

do pomocy i chętnie angażują się 
w życie naszego przedszkola. Po-
nadto nasze panie wykonują ka-
pitalną pracę, przez co maluchy 
każdego dnia przychodzą do nas 
z uśmiechem na ustach.  

Nie tylko dzieci tego dnia 
złożyły ślubowanie. Obecni na 
sali rodzice również wypowie-
dzieli słowa uroczystej przysięgi. 
Obiecali, że będą zawsze wspierać 
i motywować swoje dzieci, bez 
względu na okoliczności. Dyrek-
tor przedszkola Małgorzata Mar-
cinkowska skierowała kilka słów 
do najważniejszych tego dnia 
osób.

– Kochane dzieci, mimo że 
było to dla was pierwsze poważ-
ne wystąpienie przed publiczno-

ścią, to wspaniale zaśpiewałyście 
piosenki i pięknie powiedziałyście 
wierszyki.

Na uroczystości obecny był 
także wójt gminy Radomin Piotr 
Wolski, który wręczył świeżo 
upieczonym przedszkolakom 
długopisy oraz słodkie upominki. 
Na zakończenie akademii bohate-
rowie uroczystości chętnie pozo-
wali, wraz ze swoimi przedszko-
lankami, do wspólnych zdjęć, po 
czym udali się na słodki poczę-
stunek. 

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Pamiątkowe zdjęcie zaprzysiężonych przedszkolaków

Młodzi artyści bez krzty tremy prezentowali swoje umiejętności

Wszyscy zgodnie obiecali być dobrymi przedszkolakami
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Znikają papierowe wnioski refundacyjne 

Od nowego roku wnioski refundacyjne będzie można 
składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą 
narzędzia SOLR. Chodzi m.in. o przesyłanie dokumentów 
o objęcie refundacją, ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego i wyrobu medycznego. SOLR ma służyć nie tylko 
przyjęciu wniosków z załącznikami, ale także wery� kacji 
poprawności wypełnienia formularza. Da też możliwość 
korygowania wniosków po wezwaniu do uzupełnienia 
braków formalnych. 

O piwie dopiero po 23.00? 

Resort zdrowia opracował projekt nowelizacji ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi. Jeden z zapisów dotyczy reklam piwa, 

które mogłyby być emitowane dopiero po 23.00. 

Obecnie takie reklamy można zobaczyć w TV po 

20.00 (aż do 6.00 rano). Poza tym sprzedawca bę-

dzie miał obowiązek zażądać dowodu tożsamości od 

osoby kupującej alkohol, jeśli pojawią się wątpliwości 

co do wieku klienta. 

Wsparcie dla spółdzielni socjalnych

Posłowie niemal jednomyślnie przyjęli ustawę dotyczą-
cą spółdzielni socjalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, 
spółdzielnie będą mogły liczyć na większe wsparcie � -
nansowe, m.in. do sześciokrotności przeciętnego wyna-
grodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego 
(lub niepozostającego w zatrudnieniu) do 30. roku życia 
oraz po ukończeniu 50 lat. Ustawa zakłada też obniże-
nie liczby założycieli spółdzielni z pięciu do trzech. Jej 
członkami będą co najmniej dwie osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne będą miały 
pół roku na dostosowanie swoich statutów do nowego 
prawa.

Inspekcja drogowa pobierze opłaty 
Kilka dni temu rząd zaakceptował przygoto-wany przez resort infrastruktury projekt nowe-lizacji ustawy o drogach publicznych oraz nie-których innych ustaw. Systemem poboru opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi ma zarządzać Inspekcja Transportu Drogowego, a nie - tak jak do tej pory –  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowelizacja miała-by wejść w życie 3 listopada przyszłego roku. 

Stopniowy zakaz handlu w niedzielę

W miniony piątek Sejm RP przyjął ustawę o ograniczeniu handlu 
w niedziele. Od 1 marca przyszłego roku będą jedynie dwie niedziele 
handlowe w miesiącu: pierwsza i ostatnia. W 2019 roku zakupy bę-
dzie można zrobić w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a od 2020 
roku zostanie wprowadzony całkowity zakaz handlu w ostatni dzień 
tygodnia. Będzie jednak kilka wyjątków. Na zakupy będziemy mogli 
wybrać się: w dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Na-
rodzenia, jedną przed Wielkanocą i w ostatnie niedziele: stycznia, 
kwietnia, czerwca i sierpnia. Zakaz nie będzie dotyczył sklepów in-
ternetowych. 

Zadbają o uzębienie dzieci

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt no-
welizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń 
z leczenia stomatologicznego. Wkrótce do szkół 
będą mogły przyjechać dentobusy, czyli mobil-
ne gabinety stomatologiczne. Na tego rodzaju 
wsparcie będą mogły liczyć placówki w miejsco-
wościach, w których nie ma gabinetu, z którym 
można podpisać umowę na leczenie uczniów. Na 
każde województwo przypadnie jeden dentobus. 

O kodeksie wyborczym   

Do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej tra� ł projekt Prawa i Sprawie-
dliwości dotyczący zmian w Kodeksie wyborczym. O odrzucenie tej propo-
zycji w pierwszym czytaniu wnioskowały ugrupowania: PO, Nowoczesna, 
PSL i Unia Europejskich Demokratów, jednak bez powodzenia. Pomysł Pi-
S-u zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do rad gmin oraz powołanie komisarzy wyborczych wojewódz-
kich i powiatowych. PiS proponuje też zmiany w ustalaniu składu Państwo-
wej Komisji Wyborczej. Siedmiu na dziewięciu sędziów ma być wybieranych 
przez sejm. 
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Nowinki

Żywienie

Konkurs

Konkurs

Elektryczny wyścig 

Zioła w korycie

Spisz wspomnienia

Znamy omnibusa rolnictwa

W świecie motoryzacji trwa rywalizacja w tworze-
niu konstrukcji napędzanych prądem elektrycznym. 
Moda wkracza także na rynek maszyn rolniczych.

Dodatki ziołowe do pasz dla trzody chlewnej zysku-
ją na popularności. W przeszłości prowadzono wie-
le badań na temat ich skuteczności. Wprawdzie nie 
mogą się równać ze środkami chemicznymi, ale nie 
powodują efektów ubocznych.

Pracy w polu jest coraz mniej, a długie wieczory po-
zwalają na realizację swoich pasji. Do gospodarzy 
z talentem pisarskim adresowany jest konkurs pod 
nazwą „Pamiętnik rolnika”. Można wygrać nawet 
2500 zł.

Za nami XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej na poziomie wojewódzkim. Wygrał 
Kazimierz Gadomski z powiatu rypińskiego.

Wirus nad Wisłą
CHOROBY  Mimo nadziei na wygaszenie afrykańskiego pomo-
ru świń, ostatni tydzień przyniósł fatalne wieści 

Niemal każda z firm produ-
kujących traktory ma na swoim 
koncie prototypowe konstruk-

cje o napędzie elektrycznym. 
Jednymi z pierwszych byli inży-
nierowie marki Fendt ze swoim 

Badania nad zastosowaniem 
ziół w diecie świń rozpoczęły się 
jeszcze pod koniec PRL-u. Lata 90. 
to czas zachwytu środkami che-
micznymi, które pomagały w roz-
woju zwierząt. Obecnie wraca się 
do natury. Firmy oferują różne mie-
szanki ziół, bądź pojedyncze zio-
ła, których działanie na organizm 
świni jest zróżnicowane. Dodanie 
kminku, jałowca lub mięty sprzyja 
poprawie trawienia. Ten sam kmi-
nek oraz czosnek pomagają zwal-
czać bakterie. Znana doskonale 
rolnikom kora dębu oraz pokrzywa 
działają przeciwbiegunkowo. Inne 

zioła wspierają możliwości repro-
dukcyjne zwierząt. Swojski rumia-
nek podany maciorom ułatwia 
przebieg porodu. Bazylia i nagietek 
poprawiają przyrosty ciała. Świ-
niom, które przejawiają agresywne 
zachowania, może pomóc podanie 
dziurawca.

W składzie paszy zioła stano-
wią zaledwie ok. 0,5-2 proc. Gama 
fitobiotyków na rynku jest bardzo 
szeroka i każdy chętny do ich prze-
testowania hodowca powinien zna-
leźć coś dla swoich zwierząt. 

(pw)

Celem konkursu jest utrwa-
lenie historii polskich gospo-
darstw rolnych po roku 1989, 
w szczególności zmiany warun-

ków i sposobu funkcjonowania 
indywidualnych gospodarstw. 
Jest przeznaczony dla rolników, 
którzy zaczęli pracę w latach 

1990-2012. Czasu na napisanie 
pamiętnika jest sporo, bo do 28 
lutego przyszłego roku. Mini-
malna długość opowieści to 10 
tys. znaków. Maksymalny roz-
miar nie jest ograniczony. Do 
pamiętnika można dodać mak-
symalnie 20 zdjęć.

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty do 31 marca, a do wygra-
nia są nagrody pieniężne. Autor 
zwycięskiej pracy otrzyma 2500 
zł. Drugie i trzecie miejsce to 
odpowiednio 1500 i 500 zł.

(pw)

Wojewódzki finał olimpiady 
odbył się 23 listopada w Przysie-
ku pod Toruniem. Wzięli w nim 
udział reprezentanci 19 powiatów 
z naszego województwa. Zmagali 
się z trudnym testem. Zawierał 
pytania dotyczące hodowli, upra-
wy roślin, znajomości założeń 

Wspólnej Polityki Rolnej, prawa, 
techniki itd. Do ścisłego finału 
awansowało pięciu rolników. Wy-
grał Kazimierz Gadomski repre-
zentujący powiat rypiński przed 
Piotrem Pilachowiczem z okolic 
Żnina i Dariuszem Nowastow-
skim z powiatu nakielskiego. 

Organizatorem olimpiady jest 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie. 
Kazimierz Gadomski uzyskał pra-
wo reprezentowania wojewódz-
twa w krajowym finale konkursu.

(pw)

W ubiegłym tygodniu dzika 
padłego na ASF znaleziono 170 km 
od naszych wschodnich granic, 
w Laskach w powiecie warszaw-
skim. Zwierzę poddano utyliza-
cji, ale wiadomość spowodowała 
gwałtowną reakcję samorządu 
rolniczego, który domaga się od-
strzału dzików przy użyciu woj-
ska. 24 listopada do premiera tra-
fiła prośba zarządu izb rolniczych 
o depopulację dzików w Polsce 

do poziomu 0,1 sztuki na 1 km2. 
Do odstrzału należy zaangażować 
wojsko. 

„Pomimo podjętych środków 
zabezpieczających, nie udało się 
powstrzymać rozprzestrzenia-
nia się wirusa i po przekroczeniu 
granicy Wisły zagraża on coraz 
większej liczbie gospodarstw, 
niebezpiecznie zbliżając się do 
tych obszarów, gdzie usytuowa-
ne są duże, przemysłowe ho-

dowle świń. Sytuacja jest bardzo 
poważna i zagraża całej branży 
polskiej produkcji trzody chlew-
nej i gospodarki narodowej (prze-
twórstwo, handel, miejsca pracy), 
w związku z tym podjęcie natych-
miastowych, radykalnych działań 
jest jak najbardziej uzasadnione” 
- czytamy w komunikacie Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. 

(pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m
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modelem Fendt X. Nie doczekał 
się produkcji seryjnej. W tym 
roku doceniono konstrukcję 
John Deere - SESAM. Traktor ma 
dwa silniki elektryczne o mocy 
150 kW. Maksymalnie przejedzie 
55 km. To mało, ale pamiętajmy, 
że maszyna znajduje się w fazie 
testów. Ciekawostką jest to, że 
może ładować się podczas ha-
mowania lub zjazdu ze wzniesie-
nia. Podobną technologię stosu-
je się w wyścigach Formuły 1. 

Inżynierowie firmy Farmtrac 
opracowali model 26 4WD Elec-
tric. To miniciągnik z silniczkiem 
o mocy 15 kW, przypomina nie-
co kosiarkę. Ma trafić na rynek 
w ciągu dwóch lat.

Do walki o elektryczny trak-
tor włącza się także Ursus. Firma 
obecnie produkuje elektryczne 
autobusy i to doświadczenie 
może być bardzo przydatne.

(pw)

W  S K R Ó C I E
RYNEK MLEKA 
Średnia cena litra mleka w październiku oscylowała wokół 1,48 zł. To 

o 23 proc. więcej niż rok temu. Popyt na mleko na świecie jest gigantyczny. 
Na koniec grudnia w skupach za litr producenci dostaną ok. 1,53 zł. Eksperci 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przewidują, że po świętach stawki 
zmaleją. Powinny jednak wynosić ok. 1,35-1,45 zł/l. 

(pw)
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Golub-Dobrzyń

Brodnica 

Spektakl i wolontariat 

O sile charakteru 

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje chęt-
nych do wzięcia udziału w musicalu oraz wolontariu-
szy WOŚP. 

W sobotę 9 grudnia o 18.30 w Brodnickim Domu 
Kultury będzie można obejrzeć film „Najlepszy”. Po 
seansie planowane jest spotkanie z Jerzym Górskim, 
mistrzem świata w triathlonie, którego historia po-
służyła jako scenariusz do nowej produkcji w reżyse-
rii Łukasza Palkowskiego. 

mogą zaangażować się w dzia-
łalność społeczną. Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje 
wolontariuszy. Orkiestra zagra 14 
stycznia już po raz 26. Więcej infor-
macji pod nr. tel. 56 683 24 08. Zain-
teresowani powinni zabrać ze sobą 
zdjęcie legitymacyjne i na miejscu 
wypełnić kwestionariusz. Przyszło-
roczna zbiórka będzie prowadzona 
pod hasłem „Dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków”. 

(ToB)

Musical „Cienie” będzie najwięk-
szym lokalnym przedsięwzięciu 
teatralnym, jakie powstało dotąd 
w Domu Kultury. Spektakl zostanie 
oparty na motywach książki Wikto-
ra Hugo „Nędznicy”. DK szuka osób 
w różnym wieku: dzieci, młodzież, 

dorosłych, nie tylko uzdolnionych 
muzycznie. Przygotowania rozpo-
czynają się w styczniu. Ostateczny 
skład aktorski zostanie opubliko-
wany pod koniec grudnia. 

Osoby, które nie czują się na 
siłach, by występować na scenie, 

Głównym bohaterem filmu 
jest polski sportowiec Jerzy Górski. 
Początki jego kariery były trudne. 
Zmagał się z uzależnieniem, kilku-
krotnie trafiał do więzienia, a jego 
stan fizyczny pozostawiał wiele do 
życzenia. Wreszcie w 1984 roku po-
stanowił zmienić swoje życie. Przy 
zaangażowaniu Monaru wyszedł 
z narkotycznego nałogu i rozpoczął 
intensywne treningi ukierunkowa-
ne na triathlon. 

Dzięki ogromnej pracy i sile 
charakteru, w 1990 roku Górski 
ustanowił rekord świata w triath-
lonowych mistrzostwach świata, 
zdobywając tytuł mistrza na dy-
stansie Double Ironman z czasem 
24h:47min:46sek. W filmie „Najlep-
szy” główną rolę zagrał Jakub Gier-
szał. Obraz wyreżyserował Łukasz 
Palkowski, który wcześniej nakręcił 
m.in. „Bogów” (o życiu prof. Zbi-
gniewa Religi). 

Po projekcji będzie można 
wziąć udział w spotkaniu z Je-
rzym Górskim. Obecnie gość BDK 
jest członkiem Polskiego Związku 
Triathlonu, prezesem Centrum 
Sportowego „Głogowski Triathlon” 
i organizatorem zawodów triathlo-
nowych oraz biegów. W 1990 roku 
otrzymał brązowy Medal za Wybit-
ne Osiągnięcia Sportowe. 

(ToB)

Dobrzyński Jarmark Bożo-
narodzeniowy jest organizowany 
cyklicznie przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin 
i Szkołę Podstawową im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Borzymi-
nie. Patronat nad imprezą objął 
wójt gminy Rypin. 

 – Jarmark z każdym rokiem 
cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem gości, ale i wy-
stawców – mówił podczas ubie-
głorocznej edycji wójt Janusz 
Tyburski. – Tradycją stało się, że 

spotykamy się przed świętami Bo-
żego Narodzenia, żeby kultywować 
dziedzictwo ziemi dobrzyńskiej. 
To, co nam przekazali dziadkowie 
i rodzice, chcemy w sposób szcze-
gólny pielęgnować.

Tegoroczna edycja jarmarku 
odbędzie się w sobotę 9 grudnia 
w godz. 10.00-14.30 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. 
Lipnowska 4 w Rypinie. Spotkanie 
będzie doskonałą okazją do zaku-
pu stroików, ozdób świątecznych 
oraz bombek choinkowych. Pre-

zentowane będą także kulinarne 
smakołyki, przygotowane przez 
uczniów rypińskich szkół, panie 
zrzeszone w Kołach Gospodyń 
Wiejskich oraz osoby indywidual-
ne. Miłośnicy folkloru będą mo-
gli zobaczyć wystawę rękodzieła 
ludowego, związaną ze świętami 
Bożego Narodzenia. 

Szczegółowy regulamin im-
prezy można znaleźć na stronie 
www.rypin.pl. 

Tekst i fot. (ToB)

Lipno
 W czwartek 30 listopada MCK organizuje wieczór andrzejkowy w Baka-

larce przy ul. Piłsudskiego 22. Impreza z muzyką na żywo rozpocznie się 
o 19.00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie MCK. 

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

 W środę 6 grudnia o 11.00 na placu Dekerta planowane jest spotkanie 
z mikołajem. Wstęp wolny. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta 
Lipno oraz Miejskie Centrum Kulturalne. 

Wąbrzeźno
 W piątek 1 grudnia w godz. 17.00-18.30 odbędą się warsztaty 

świąteczno-animacyjne dla dzieci, które ukończyły 6 lat. Milusińscy 
własnoręcznie wykonają kolorowe bombki. 

 W dniach 2-3 grudnia WDK rozpoczyna plener fotograficzny, którego 
motywem przewodnim będą „Jesienno – zimowe inspiracje”. Podczas 
dwudniowych spotkań uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną, 
jak i praktyczną. 

 Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Impreza odbędzie 
się w niedzielę 3 grudnia o 10.00. Festiwal jest skierowany do dzieci 
i młodzieży. Artyści będą oceniani w kategoriach: wokaliści – 7-10 lat, 
11-14 lat, 15-18 lat oraz zespoły i duety – kategoria open. Każdy z uczest-
ników musi wykonać dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo z repertuaru 
Jacka Cygana. 

 4 grudnia o godz. 17.30 na scenie WDK wystawiony zostanie świąteczny 
spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pierwsza gwiazdka”. Wykonawcami są 
aktorzy Teatru Objazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 5 zł 
do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 
oraz bezpośrednio przed spektaklem.

 7 grudnia w WDK tradycyjnie zostanie rozegrany Mikołajkowy Turniej 
Szachowy dla dzieci i młodzieży. Nad rozgrywkami czuwać będzie Arka-
diusz 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 rozgrywek o 17.00. 

 W niedzielę 10 grudnia na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie wys-
tawcy z całego regionu będą mogli wziąć udział w Miejskim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. Zgłoszenia są przyjmowane do 4 grudnia. Podczas 
tegorocznego jarmarku będą prezentowane prace twórców ludowych, 
rękodzielników, lokalnych artystów a także regionalne produkty spożywcze 
oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Wystawcy proszeni są o wypełnienie karty 
zgłoszeniowej (dostępnej na stronie www.wdkwabrzezno.pl) i przesłanie 
jej na adres: animacja@wdkwabrzezno.pl lub Wąbrzeski Dom Kultury, ul. 
Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, do 4 grudnia. 

Golub-Dobrzyñ 
 6 grudnia miasto organizuje mikołajki. Od 18.00 na Placu 1000-lecia 

będzie można zobaczyć występ iluzjonisty. W programie także odpalenie 
iluminacji oraz losowanie prezentów. Wstęp wolny. 

 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. 

 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.

 Rypin
 12 grudnia o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali Miejsko-Powi-

atowej Biblioteki Publicznej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie 
się kolejne spotkanie Klubu Filmowego oraz projekcja filmu „21 gramów” 
w reżyserii Alejandro González Iñárritu. Na skutek pewnego wypadku 
przecinają się ścieżki trojga bohaterów: Paula, Jacka i Christiany. Ich 
relacje są nasycone uczuciami o niezwykle wysokiej temperaturze – od 
przyjaźni i miłości, po obsesję i nienawiść. Wstęp wolny. 

 19 grudnia o 16.00 w książnicy spotkają się miłośnicy filozofii. Tym 
razem tematem dyskusji w ramach Klubu Filozoficznego będzie „Stworze-
nie i początek wszechświata”. Wstęp wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Tradycji stanie się zadość 
RYPIN  W sobotę 9 grudnia do Rypina przyjadą wystawcy z ca-
łego regionu, by wziąć udział w Dobrzyńskim Jarmarku Bożo-
narodzeniowym. Goście będą mogli kupić świąteczne ozdoby 
oraz spróbować tradycyjnych przysmaków 
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Czwartek, 30 listopada 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 11 - serial
09:15 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 51
09:45 Doktor Quinn odc. 18 - serial
10:45 Downton Abbey 
 odc. 1 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 24 godziny na chilijskiej 
 pustyni Atakama 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 145 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta 
 odc. 44 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3214 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 80
18:55 Komisariat odc. 12 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 
 odc. 186 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Jej historia: Przywódczynie 
 - dokumentalny 
00:30 S.W.A.T. - jednostka 
 specjalna odc. 3 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 85 - serial 

06:20 Szpital odc. 202 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 135 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 171 - serial

09:45 Brzydula odc. 172 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 477 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 136 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 376 - serial 

14:55 Szpital odc. 203 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów

 odc. 21 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 173 - serial

18:30 Brzydula odc. 174 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 478 - serial 

20:00 Goło i wesoło - komediodramat 

21:55 Oszuści odc. 4 - serial

23:10 Niewierni odc. 4 - serial

23:55 Jackass: Bezwstydny 

 dziadek 0,5 - komedia 

01:55 Miasto zła odc. 3 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 6
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 7
07:25 Kacze opowieści odc. 42 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 10 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 11 - serial
09:00 V.I.P. odc. 15 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 45 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 175 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 173 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 174 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 167
15:00 Dom nie do poznania odc. 240
16:00 Esmeralda odc. 46 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 155 - serial
21:00 Mściciel z Wall Street  
 - sensacyjny
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 79

06:00 To moje życie! 
 odc. 172 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 2 s. 4 - serial 
08:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 7 - serial 
09:55 Napisała: morderstwo 
 odc. 19 s. 10 - serial
10:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial 
11:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial
12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
13:45 Zbuntowany anioł 
 odc. 269 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 21 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 10 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 11 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 23 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Jak ugryźć 10 milionów 
 - komedia kryminalna 
22:05 Kelnerzy II - komedia 
00:00 American Pie: wakacje - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 64

08:10 Dezerterzy odc. 64

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 Dzieci i ryby - komedia 

10:55 Janosik odc. 2 - serial

11:50 Janosik odc. 3 - serial

12:50 Trzynaste piętro 

 - krótkometrażowy 

13:15 Złote koło - obyczajowy 

15:00 Monolog trębacza 

 - krótkometrażowy 

15:25 Chuligan literacki odc. 60

16:00 Dzieci i ryby - komedia

17:45 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

17:50 Studio Kultura - rozmowy

18:15 Thank You for Playing 

 - dokumentalny 

19:40 Jak działa jamniczek 

 - animowany 

19:50 Udomowienie - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wielka ucieczka - wojenny

23:10 Zakładka odc. 13

23:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

23:45 Kraina Oświeconych 

 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 365
06:55 Bierzcie się, bracia, do broni 
07:30 Bitwa pod Ostrołęką
07:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 7 - serial
09:10 Znak orła odc. 7 - serial
09:45 Co było, a nie jest 
 - dokumentalny
10:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
11:50 Flesz historii 
12:05 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 10
12:30 Nowe Ateny odc. 64, 
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 37
14:30 Sensacje XX wieku odc. 115
15:00 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 80 - serial
15:25 Ostatnie dni dyktatora: 
 zakazana biografi a Kim 
 Dzong Ila - dokumentalny
16:35 Riese - tajemnice wykute 
 w skale
17:45 Czas honoru odc. 49 - serial
18:45 Taśmy bezpieki odc. 28
19:15 Sensacje XX wieku odc. 183
19:40 Sensacje XX wieku odc. 184
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:35 Pearl Harbor 
 odc. 1 - dokumentalny 
21:40 Boża podszewka 
 odc. 15 - serial
22:45 Spór o historię odc. 65
23:30 Ośmiornica 
 odc. 27 s. 4 - serial
00:30 Czarny serial odc. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Młodzi Światu 
09:40 Naprotechnologia odc. 8
10:00 Informacje dnia 
10:15 Dar nadziei - historia Tony’go 
 Melendeza - dokumentalny 
11:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:35 Myśląc ojczyzna 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Tam, gdzie modlili się dawni 
 papieże - dokumentalny 
12:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
13:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
14:00 Dokąd wieje wiatr 
 - dramat obyczajowy
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 Kierunek przylądki 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Generał John Roth 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 14 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fundusze Europejskie odc. 5

06:00 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22
07:05 M jak miłość odc. 176 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1751 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 495 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 34 - serial
13:40 Na sygnale odc. 90 - serial
14:20 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 4 - dokumentalny 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 64 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1751 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
20:40 Pierwsza randka odc. 14
21:40 Miasto skarbów odc. 12 - serial
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 6 - serial 
23:35 Wybuch  - sensacyjny
01:20 Dziewczyna z Jersey - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 23

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2135

10:55 Ukryta prawda odc. 843 - serial

12:00 Szkoła odc. 495 - serial

13:00 19+ odc. 196 - serial

13:30 Szpital odc. 732 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

15:30 Szkoła odc. 496 - serial 

16:30 19+ odc. 197 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 844 - serial 

18:00 Szpital odc. 733 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 17

19:50 Uwaga! odc. 5147

20:10 Doradca smaku odc. 12

20:15 Na Wspólnej odc. 2591 - serial

20:55 Milionerzy odc. 109

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 16

22:30 Listy do M. II 

 - komedia romantyczna 

00:45 Efekt motyla - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 566 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 778 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 779 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 560 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 293 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 694 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2579 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 740 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3521
16:30 Na ratunek 112 odc. 64 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 52 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2580 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 200 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” - Księżyc 
 w nowiu - melodramat
22:55 Punisher: Strefa wojny 
 - dramat kryminalny 
01:05 Czas na rewanż 
 - komedia romantyczna 

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 20:00 Jak ugryźć 
10 milionów

08:10 Dezerterzy 14:00 Sensacje XX wieku

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

Mikołaj jest w szczęśliwym związku z Doris, lecz 
wciąż nie może się zdecydować na oświadczyny. 
Małgorzata i Wojtek muszą zmierzyć się z chorobą 
adoptowanej Małgosi. Związek Kariny i Szczepana 
nie przetrwał próby czasu, chociaż oboje są w sobie 
nadal zakochani.

Dennis, kierownik restauracji, ma dostać awans 
w ostatnią noc roku podatkowego. Jest tylko jeden 
warunek _ on i jego załoga muszą wypracować 
dzienny obrót w wysokości 9 tys. dolarów. Aby 
zmotywować kelnerów, Dennis ucieka się do małego 
kłamstwa. Mówi, że lokalowi grozi zamknięcie.

„Kelnerzy II”
(2009r.) TV Puls 22:05

„Listy do M. II”
(2015r.) 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 odc. 12 - serial
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 49
09:40 Rodzinny ekspres odc. 11
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 1 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 2 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:35 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność 
 w rolnictwie odc. 6
12:55 24 godziny na Tasmanii, 
 wyspie diabelskiej 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 146 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Mistrzostwa Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
17:00 Teleexpress 
17:10 Mistrzostw Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
18:25 Jaka to melodia? 
18:55 Mam prawo odc. 12
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 10
21:20 Czyngis-chan - przygodowy
23:35 Sześć tygodni grozy 
 odc. 1 - thriller 
01:20 Zabójczy widok - sensacyjny

05:15 Ukryta prawda odc. 86 - serial 

06:20 Szpital odc. 203 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 136 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 173 - serial

09:45 Brzydula odc. 174 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 478 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 377 - serial 

14:55 Szpital odc. 204 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 175 - serial

18:30 Brzydula odc. 176 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 479 - serial 

20:00 Piramida strachu - przygodowy

22:20 Poszukiwany  - sensacyjny

00:20 Zabójcza broń odc. 9 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 7
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 8
07:25 Kacze opowieści odc. 43 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 12 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 13 - serial
09:00 V.I.P. odc. 16 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 46 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 175 - serial 
13:00 Galileo odc. 654
14:00 Galileo odc. 655
15:00 Dom nie do poznania odc. 241
16:00 Esmeralda odc. 47 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 9 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153 - serial
23:00 Pitch Black - fi lm SF
01:15 Strach ma wielkie kły: 
 Świąteczne piekło 

06:00 To moje życie! 
 odc. 173 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 3 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 20 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 8 - serial 
11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial
12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial
13:40 Zbuntowany anioł 
 odc. 270 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 22 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 11 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 12 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 1 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
20:00 Quest  - sensacyjny
22:00 Pod przykryciem  - sensacyjny
00:00 Bez przebaczenia - western

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 65

08:05 Wydarzenie aktualne

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Cała zima bez ognia 

 - dramat psychologiczny 

11:00 Janosik odc. 4 - serial

11:55 Janosik odc. 5 - serial

12:55 Wniebowzięci - komedia 

13:50 Chopin i jego Europa 2017 

 - recital Szymona Nehringa 

15:40 Pegaz odc. 57

16:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:45 Cała zima bez ognia 

 - dramat psychologiczny

18:20 Studio Kultura - rozmowy 

18:35 MappaMundi - fi lm SF

19:30 Stefan Gierowski

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 76 

20:25 Kieszonkowiec - kryminalny 

21:50 Tygodnik kulturalny  

22:35 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 65

22:55 Imany plays Avo Session 

00:15 Wielka ucieczka - wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 1, 
06:55 Kaszubi. Odnalezione 
 kolory - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 8 - serial
09:05 Znak orła odc. 8 - serial
09:40 Osso moje Osso 
 - dokumentalny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
11:45 Taśmy bezpieki odc. 28
12:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 17 - serial
13:00 Podróże z historią odc. 39
13:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 183
14:30 Sensacje XX wieku odc. 184
14:55 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 14
15:30 W poszukiwaniu Joanny 
 d’Arc - dokumentalny 
16:40 Trzeci front - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 51 - serial
18:40 Goniec historyczny IPN odc. 7
19:00 Sensacje XX wieku odc. 50
19:30 Sensacje XX wieku odc. 51
20:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 14
20:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 7 - serial
21:30 Boża podszewka odc. 
 1 s. 2 - serial
22:35 Szerokie tory odc. 100
23:10 Ułańska ballada 
 odc. 4 - przygodowy
00:05 Ośmiornica odc. 28 s. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 14 - 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 
10:20 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:00 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:50 Głos Polski 
12:00 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
13:00 Ojciec Klemens Vismara 
 - dokumentalny 
13:35 Święty na każdy dzień
13:40 Procesja dziejów
14:00 Wielcy duchem - serial
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. 4 - serial
17:00 Fundusze Europejskie odc. 6
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Jesteśmy katolikami 
 odc. 9 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 28 - serial

05:55 Rodzinka.pl odc. 191 s. 9 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 23
07:05 M jak miłość odc. 177 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
11:45 Postaw na milion - teleturniej
12:45 Tylko z tobą odc. 35 - serial
13:45 Na sygnale odc. 91 - serial
14:15 Program ekumeniczny 
14:50 Rodzinka.pl odc. 221 - serial
15:25 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:30 Janosik odc. 9 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 65 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4946
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial
21:40 Rodzinka.pl odc. 222 - serial
22:10 Pod wspólnym niebem 
 odc. 11 - serial
22:50 Dług  - sensacyjny
00:50 Wybuch  - sensacyjny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 12

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2136

10:55 Ukryta prawda odc. 844 - serial

12:00 Szkoła odc. 496 - serial

13:00 19+ odc. 197 - serial

13:30 Szpital odc. 733 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

15:30 Szkoła odc. 497 - serial 

16:30 19+ odc. 198 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 845 - serial 

18:00 Szpital odc. 734 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 18

19:50 Uwaga! odc. 5148

20:00 Piraci z Karaibów: Klątwa 

 Czarnej Perły - przygodowy 

23:05 Listopadowy człowiek - thriller 

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 567 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 780 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 781 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 74 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 561 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 294 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 695 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2580 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 741 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3522
16:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 65 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 53 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2581 - serial
18:40 Podziękuj niedocenionym odc. 1
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 427 - serial
20:05 Miss Supranational 2017 
23:05 Tropiciel  - sensacyjny
01:15 Nieśmiertelny: Źródło - fi lm SF

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Janosik 17:45 Czas honoru

19:25 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Rzecz dzieje się w XVIII wieku na Karaibach. W Port 
Royal odbywa się uroczystość nominowania 
kapitana Norringtona na komandora. W tym ważnym 
dniu Norrington pragnie do sukcesów zawodowych 
dołączyć także osobisty – chce zdobyć rękę pięknej 
córki gubernatora, Elizabeth Swann.

Nowy Jork, lata 20. XX w. Christopher Dubois 
przywłaszcza sobie pieniądze należące do mafi i. 
Uciekając przed gangsterami, ukradkiem przedostaje 
się na pokład statku płynącego na Daleki Wschód. 
Gdy załoga odkrywa jego obecność, zostaje 
uwięziony i zmuszony do niewolniczej pracy.

„Quest”
(1996r.) TV Puls 20:00

„Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły”
(2003r.) TVN 20:00
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08:15 Rio Lobo

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl odc. 293
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 13
08:15 Rio Lobo - western
10:15 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 3 - serial
11:15 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 4 - serial
12:05 Studio Raban odc. 11
12:35 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 4
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 169
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 1 - serial
15:25 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:15 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 81
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 129 - serial
21:10 American Hustle. Amerykański 
 przekręt - dramat kryminalny 
23:35 Pierwszy raz 
 - komedia romantyczna 
01:10 Czyngis-chan - przygodowy

05:50 Ukryta prawda odc. 87 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 - serial

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 - serial

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 - serial

12:00 Brzydula odc. 167 - serial

12:35 Brzydula odc. 168 - serial

13:10 Brzydula odc. 169 - serial

13:45 Brzydula odc. 170 - serial

14:20 Brzydula odc. 171 - serial

14:55 Brzydula odc. 172 - serial

15:30 Legion Niezwykłych Tancerzy: 

 Wybuch powstania - przygodowy

17:10 Randka z billboardu 

 - obyczajowy 

19:00 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia romantyczna 

21:35 Wyborcze jaja - komedia 

23:15 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat obyczajowy 

01:40 Moc magii odc. 328

06:00 Kacze opowieści odc. 44 - serial
06:30 Kacze opowieści odc. 45 - serial
06:55 Kacze opowieści odc. 46 - serial
07:30 Kacze opowieści odc. 47 - serial
07:55 Kacze opowieści odc. 48 - serial
08:25 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 14 - serial
08:55 Przygody Pinokia - baśń fi lmowa 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 155
15:00 Lepszy model - fi lm SF
17:00 Mythica: Czarownica 
 - fantastyczny 
19:00 Galileo odc. 656
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 154 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 155 - serial
00:00 Mordercze starcie  - sensacyjny

06:00 Niesamowite! odc. 12 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 13 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 35 s. 3

07:50 Lekarze na start odc. 46 - serial

08:40 Lekarze na start odc. 47 - serial

09:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 9 - serial

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 10 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 11 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial

14:00 El Dorado: świątynia słońca 

 odc. 1 s. 1 - przygodowy

16:15 Cziłała z Beverly Hills III 

 - komedia 

17:50 Jak ugryźć 10 milionów 

 - komedia kryminalna 

20:00 Wpół do śmierci  - sensacyjny

22:00 Czas zemsty  - sensacyjny

00:25 Kelnerzy II - komedia 

08:00 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 1 - serial

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Hanna Banaszak 

10:20 Czarny kot - horror 

11:40 Vistuliada 

12:15 Tygodnik kulturalny 

13:05 Szlakiem Kolberga odc. 19 

13:35 Papusza - biografi czny 

15:55 Odwyk - krótkometrażowy 

16:20 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Wydarzenie aktualne

17:00 Babcia Gandzia 

 - komedia kryminalna 

18:40 Dranie w kinie odc. 14

19:20 Legendy rocka odc. 36 - serial

20:20 Mr Nobody - fantastyczny 

22:55 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

23:05 Placebo live in London 

 - MTV Unplugged 

00:20 Utopia odc. 5 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 2, 
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 14
08:25 Dziedzictwo regionów odc. 8
08:50 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 1 - serial
09:30 Gazda z Diabelnej odc. 5 - serial
10:30 Okrasa łamie przepisy odc. 164
11:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 1 - serial
12:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
13:05 Wielka piątka Azji odc. 2 - serial
14:05 Szerokie tory odc. 118
14:45 Wielka gra odc. 40
15:45 Spór o historię odc. 94
16:30 Ułańska ballada 
 odc. 4 - przygodowy
17:25 #dziedzictwo odc. 4
18:00 Ród Gąsieniców odc. 6 - serial
19:10 Pearl Harbor 
 odc. 1 - dokumentalny
20:10 Lalka odc. 8 - serial
21:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 7 - serial
22:35 Dajcie mi jabłko
23:15 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 2 - dokumentalny 
00:55 Na dobranoc - komedia 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Ziemia mojego Zbawiciela 
09:35 Myśląc ojczyzna 
09:45 Pocztówka z Indii 
 - Dom Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
12:00 XXVI Rocznica Powstania 
 Radia Maryja 
19:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej
 Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus - Droga 
 Narodu Wybranego 
 - dokumentalny 

06:00 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 4 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1332 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Lajk! odc. 37
11:00 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
11:10 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
12:50 Ukryte skarby odc. 29
13:15 Podróże z historią odc. 45
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Było, nie minęło - ekstra odc. 7
15:15 Rodzinka.pl odc. 222 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 2
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 686 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4947
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion - teleturniej
20:05 Historia literatury według 
 Kabaretu Moralnego Niepokoju 
21:00 Znamy się (nie) tylko z widzenia 
 - jubileusz zespołu Trubadurzy 
22:25 Miasto skarbów odc. 12 - serial
23:20 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 7 - serial 
00:20 Za jakie grzechy, dobry Boże? 
 - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1030

11:00 Na Wspólnej odc. 2588 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2589 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2590 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2591 - serial

12:50 Mali giganci odc. 4 s. 3

14:45 MasterChef odc. 12 s. 6

16:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 9

16:55 Druga twarz odc. 1

17:55 Tu się gotuje! odc. 1

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 16

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 19

19:45 Uwaga! odc. 5149

20:00 Mam talent odc. 13 s. 10

22:20 Szefowie wrogowie II 

 odc. 2 s. 1 - komedia 

00:45 Surogaci - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:40 My3 odc. 7
08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 17 - serial
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 32 - serial
09:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 33 - serial
09:40 Przygody Kota w butach 
 odc. 28 - serial
10:05 Ewa gotuje odc. 319
10:40 I kto to mówi? - komedia 
12:40 Czarownica 
 - komedia romantyczna 
14:50 XXII Rybnicka Jesień 
 Kabaretowa - Ryjek 2017 
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 123 - telenowela
18:15 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 124 - telenowela
18:40 Podziękuj niedocenionym odc. 2
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 428 - serial
20:05 Mister Supranational 2017 
23:00 Szymon Kołecki 
 - Kamil Bazelak MMA 
00:40 Sinister - horror 

09:55 Gotowe na wszystko 06:00 Kacze opowieści
16:15 Cziłała 

z Beverly Hills III 13:35 Papusza 10:30 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:40 I kto to mówi?

Nick, Dale i Kurt postanawiają założyć fi rmę. 
Niestety, nieuczciwy inwestor wycofuje wsparcie 
fi nansowe. Zdesperowani i pozbawieni możliwości 
ubiegania się o swoje prawa w sądzie panowie 
decydują się porwać dorosłego syna biznesmena, 
by odzyskać kontrolę nad fi rmą i własnym życiem.

Oczekująca pierwszego dziecka para, zakochana 
w koledze nastolatka, jej nadopiekuńcza mama, 
utalentowana szefowa kuchni i jej były chłopak to 
tylko kilkoro spośród bohaterów, których losy przetną 
na się na ulicach Nowego Jorku w jedną z najbardziej 
magicznych nocy roku – w wieczór sylwestrowy.

„Sylwester w Nowym Jorku”
(2011r.) TVN 7 19:00

„Szefowie wrogowie II”
(2014r.) TVN 22:20
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3214 - telenowela
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:35 Ziarno odc. 639 
09:10 Jak to działa? odc. 131
09:40 Biblia odc. 42 - serial
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 51
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 26 - serial
11:40 Sekrety mnichów odc. 23
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 8 - serial
15:10 Halo, tu Pjongczang odc. 3
15:25 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:55 Teleexpress 
17:05 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 26 - serial
21:10 Córka prezydenta 
 - komedia romantyczna 
23:05 American Hustle. Amerykański 
 przekręt - dramat kryminalny
01:30 Jaka to melodia? 

05:30 Ukryta prawda odc. 88 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dwóch i pół odc. 18 s. 10 - serial

09:20 Dwóch i pół odc. 19 s. 10 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 - serial

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 - serial

11:50 Brzydula odc. 173 - serial

12:25 Brzydula odc. 174 - serial

13:00 Brzydula odc. 175 - serial

13:35 Brzydula odc. 176 - serial

14:10 Beethoven IV Komedia 

16:15 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - obyczajowy 

18:00 Oszuści odc. 4 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 9 - serial

20:00 Krytyczna decyzja  - sensacyjny

22:50 Zabójcza broń odc. 10 - serial

23:50 Szalone Halloween - komedia 

01:40 Moc magii odc. 329

06:00 Kacze opowieści odc. 49 - serial

06:30 Kacze opowieści odc. 50 - serial

06:55 Kacze opowieści odc. 51 - serial

07:30 Kacze opowieści odc. 52 - serial

07:55 Kacze opowieści odc. 53 - serial

08:25 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 15 - serial

08:55 Lepszy model - fi lm SF

10:55 Galileo odc. 655

11:55 Galileo odc. 656

12:55 Układ prawie idealny 

 - komediodramat 

15:05 Zabójcze tornado - fi lm SF

17:00 Twarda laska - komedia 

19:00 Galileo odc. 657

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

 kryminalny. Wszystko się może 

 zdarzyć - kryminalny 

22:00 W szczękach rekina - horror 

23:55 Król Wikingów - fantastyczny 

02:20 9. miesiąc odc. 16 - serial

06:00 Niesamowite! odc. 1 s. 2 - serial 

07:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 3 - serial

07:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 4 - serial

08:15 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 4 - serial

09:00 El Dorado: świątynia słońca 

 odc. 1 s. 1 - przygodowy

11:00 Królewskie święta - komedia 

12:50 The Nutcracker and the 

 Mouse King 

14:10 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:30 Pierścień Nibelungów 

 - fantastyczny 

18:15 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 

 króla Salomona - przygodowy

20:00 Apocalypto - przygodowy

22:30 Angielska robota  - sensacyjny

00:35 Wikingowie odc. 7 - serial

08:00 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 2 - serial

09:05 Bloody Daughter - dokumentalny 

10:55 Scena klasyczna. Młody 

 Chopin odc. 10

11:50 Trzeci punkt widzenia odc. 213

12:25 Smuga cienia 

 - dramat psychologiczny 

14:15 Chuligan literacki 

14:50 Mata Hari Balet 

16:50 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

17:00 Pomniki historii odc. 62 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 426

18:10 Cwał Komedia 

20:10 Katyń - dramat wojenny 

22:15 Scena alternatywna 

22:45 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 213, 

23:25 Penderecki. Droga przez labirynt 

 - dokumentalny 

00:35 Imany plays Avo Session 

06:50 Był taki dzień odc. 3
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
08:05 Życia nie można zmarnować 
 - dokumentalny 
09:10 Przyłbice i kaptury odc. 6 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 162
10:45 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 1 - dokumentalny 
11:50 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial
13:00 W poszukiwaniu Joanny 
 d’Arc - dokumentalny
14:05 Szerokie tory odc. 132
14:35 Córka generała Pankratowa 
 - dramat obyczajowy 
16:05 Cofnąć czas na Karskiego 
 - dokumentalny 
16:35 Wielka gra odc. 41
17:30 Ex libris Magazyn 
18:00 Jan Serce odc. 1 - serial
19:10 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny 
20:20 Goryl, czyli ostatnie zadanie 
 - komedia
21:25 Śmierć jak kromka chleba 
 - dramat historyczny 
23:30 Na dobranoc - komedia
00:00 - dokumentalny - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Franciszek Ksawery i zaginiony 
 skarb samuraja - animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Śladami apostoła Pawła
 odc. 6 - serial
11:35 Jan Paweł II - animowany 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
QŚwiętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Franciszek Ksawery - misjonarz 
 i święty - dokumentalny 
15:10 Święty na każdy dzień 
15:15 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 1
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 16 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 6 - serial
22:30 Vatican Magazine 

06:15 Słowo na niedzielę 
06:30 Podróże z historią odc. 35
07:05 M jak miłość odc. 1333 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie odc. 4516
09:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
09:40 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
09:50 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
09:55 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
11:05 Groźne cuda natury. Życie 
 na krawędzi 
 odc. 1 - dokumentalny 
12:05 Wóz pancerny - western
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial
16:20 Na sygnale odc. 163 - serial
16:50 Na sygnale odc. 164 - serial
17:20 Rodzinka.pl odc. 198 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4948
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 
 odc. 11 - serial
19:25 Lajk! odc. 14
20:05 Za jakie grzechy, dobry Boże? 
 - komedia 
22:00 Selma - biografi czny 
00:15 Zwerbowana miłość - sensacyjny

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 40

08:25 Akademia ogrodnika odc. 47

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1031

11:00 Co za tydzień odc. 828

11:25 Diagnoza odc. 13 - serial

12:20 Druga szansa odc. 12 s. 4 - serial

13:20 Mam talent odc. 13 s. 10

15:35 Azja Express odc. 13 s. 2

17:05 Mali giganci odc. 5 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 20

19:45 Uwaga! odc. 5150

20:00 MasterChef odc. 13 s. 6

21:35 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm SF

00:20 Szefowie wrogowie II 

 odc. 2 s. 1 - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 8

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 18 - serial

08:40 Królowa Śniegu- animowany 

10:25 Sam w domu - po raz trzeci 

 - komedia sensacyjna 

12:35 Pan Peabody i Sherman 

 - animowany 

14:35 Maska Zorro - przygodowy

17:30 Nasz nowy dom odc. 83

18:35 Dom pełen zmian odc. 8 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 251

20:00 Miss Polski 2017 

23:05 44 minuty  - sensacyjny

01:00 Iluzja - thriller 

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

20:00 Apocalypo 14:50 Mata Hari 18:00 Jan Serce

12:05 Wóz pancerny 11:25 Diagnoza 08:40 Królowa Śniegu

Książę Leopold, dziedzic tronu Cordinia, chce 
poślubić Emily Taylor, skromną krawcową 
z Filadelfi i. Królowa Isadora ma inne plany wobec 
syna.

Obi-Wan Kenobi, młody rycerz zakonu strzegącego 
równowagi w galaktyce, i jego mistrz, Qui-Gon Jinn, 
lądują na pustynnej planecie Tatooine, na której 
mieszka obdarzony niezwykłą mocą 9-letni Anakin 
Skywalker. Według Qui-Gona to właśnie on ma 
pokonać okrutne plemię Sithów.

„Gwiezdne wojny I 
– Mroczne widmo”
(1999r.) TVN 21:35

„Królewskie święta”
(2014r.) TV Puls 11:00



Poniedziałek, 4 grudnia 2017

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. 169
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
09:50 Łap start-up odc. 10
10:10 Doktor Quinn odc. 2 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 3 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wielkie migracje zwierząt
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 147 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 45 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3215 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 1 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Marszałek 
21:50 Zabójczy widok  - sensacyjny
00:05 Gol Ekstra 

05:15 Ukryta prawda odc. 89 - serial 

06:20 Szpital odc. 204 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 175 - serial

09:45 Brzydula odc. 176 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 479 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 378 - serial 

14:55 Szpital odc. 205 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 177 - serial

18:30 Brzydula odc. 178 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 480 - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 13 s. 5 - serial

23:25 Mucha II -  horror 

01:35 Miasto zła odc. 4 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 8
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 9
07:25 Kacze opowieści odc. 54 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 16 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 17 - serial
09:00 V.I.P. odc. 17 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 47 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 146 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 155
15:00 Dom nie do poznania odc. 242
16:00 Esmeralda odc. 48 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji
  odc. 178 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 105 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 656
23:00 Galileo odc. 657
00:00 STOP Drogówka odc. 155

06:00 To moje życie! 
 odc. 174 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
 Śledcze odc. 4 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 21 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 23 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 24 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 12 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 13 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 2 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 G.I. Jane  - sensacyjny
22:35 Apocalypto - przygodowy
01:05 Pod przykryciem  - sensacyjny

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 66

08:10 Scena klasyczna. Młody 

 Chopin odc. 10

09:05 Barbórka - obyczajowy 

10:25 Mąż pod łóżkiem 

11:00 Janosik odc. 6 - serial

11:55 Janosik odc. 7 - serial

12:55 Tylko Beatrycze 

 - dramat obyczajowy 

15:20 Gorący czwartek - obyczajowy 

16:15 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 426

17:20 Barbórka - obyczajowy

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

 odc. 5 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Perłowy guzik - dokumentalny 

21:50 Kronos odc. 5

22:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:45 Którędy po sztukę odc. 64

22:50 Videofan odc. 89 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 66

23:30 Pod osłoną nieba 

 - dramat obyczajowy 

01:55 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 4, 
07:00 Trzeci front - dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 60
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 9 - serial
09:15 Znak orła odc. 9 - serial
09:50 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny
11:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
12:05 Urodzony po raz trzeci - wojenny
13:45 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 14
14:15 Sensacje XX wieku odc. 50
14:45 Sensacje XX wieku odc. 51
15:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 43 - serial
15:45 Spór o historię odc. 156
16:30 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial
17:30 Ex libris Magazyn 
17:55 Czas honoru odc. 52 - serial
18:55 Flesz historii Magazyn 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 45, 
19:45 Sensacje XX wieku odc. 46
20:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:50 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 5 - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 2 s. 2 - serial
22:55 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
00:00 Mundial. Gra o wszystko 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Robi - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
13:05 Koncert życzeń 
13:55 Święta Barbara 
 - dramat obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej
16:50 Świadkowie - serial
17:20 Przypowieści Jezusa - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 2
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 22 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Enigma
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 

06:05 Rodzinka.pl odc. 192 - serial
06:40 Program katolicki 
07:05 M jak miłość odc. 178 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 496 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 36 - serial
13:40 Na sygnale odc. 92 - serial
14:20 Czarne chmury odc. 10 - serial
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:30 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial
16:25 Koło fortuny - extra odc. 26
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 66 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4949
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:20 Koło fortuny - extra odc. 25
19:26 O mnie się nie martw - wizytówka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
20:00 Program rozrywkowy 
 - mini audycja 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1334 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Tajemnica Elise odc. 3 - serial
23:00 Tajemnica Elise odc. 4 - serial
00:05 Klan Trumpów: od imigranta 
 do prezydenta - dokumentalny 

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2137

10:55 Tu się gotuje! odc. 1

11:00 Ukryta prawda odc. 845 - serial

12:00 Szkoła odc. 497 - serial

13:00 19+ odc. 198 - serial

13:30 Szpital odc. 734 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

15:30 Szkoła odc. 498 - serial 

16:30 19+ odc. 199 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 846 - serial 

18:00 Szpital odc. 735 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 21

19:50 Uwaga! odc. 5151

20:10 Doradca smaku odc. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2592 - serial

20:55 Milionerzy odc. 110

21:30 Druga szansa odc. 13 s. 4 - serial

22:30 Projekt Lady odc. 1 s. 2

23:35 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm SF

02:15 Co za tydzień odc. 828

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 568 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 782 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 783 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 562 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 295 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 696 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2581 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 742 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja 

16:30 Na ratunek 112 odc. 66 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 54 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2582 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 429 - serial

20:05 Iluzja - thriller

22:30 Snajper: Dziedzictwo - thriller 

00:50 Szklana pułapka  - sensacyjny

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 10:25 Mąż pod łóżkiem 19:15 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 20:05 Iluzja

Gdy Ted Crawford dowiaduje się, że żona ma 
kochanka, strzela do niej, a następnie informuje 
policję o zdarzeniu. Na miejsce przybywa detektyw 
Rob Nunally, który w ofi erze rozpoznaje kochankę. 
Crawford przyznaje się do zabicia żony.

Porucznik Jordan O’Neil jest pierwszą kobietą, 
która mimo niechętnego stanowiska Pentagonu 
dostaje zgodę na wstąpienie do elitarnej formacji 
komandosów Navy Seals, utworzonej z inicjatywy 
prezydenta Kennedy’ego w celu zwalczania 
terroryzmu. 

„G.I. Jane”
(1997r.) TV Puls 20:00

„Słaby punkt”
(2007r.) TVN 20:00



Wtorek, 5 grudnia 2017

10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 13 - serial 
09:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 26 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 15
10:10 Doktor Quinn odc. 3 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey odc. 4 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 24 godziny na dzikiej Antarktyce 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 148 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 46 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3216 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 2 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 4 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 52
22:10 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 48 - serial
23:05 Miasto gniewu odc. 11 - serial
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 5 - serial
00:35 Pod skórą - fi lm SF

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1172 - serial 

06:20 Szpital odc. 205 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 177 - serial

09:45 Brzydula odc. 178 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 480 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 139 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 379 - serial 

14:55 Szpital odc. 206 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 179 - serial

18:30 Brzydula odc. 180 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 481 - serial 

20:00 15 minut  - sensacyjny

22:30 Ostatni sprawiedliwy  

 - sensacyjny

00:40 Niewierni odc. 4 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 9
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 10
07:25 Kacze opowieści odc. 55 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 18 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 19 - serial
09:00 V.I.P. odc. 18 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 178 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 148 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 44
15:00 Dom nie do poznania odc. 243
16:00 Esmeralda odc. 49 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 50 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji odc. 179 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 106 - serial
21:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li  
 - sensacyjny
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 80

06:00 To moje życie! 
 odc. 175 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
 Śledcze odc. 5 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 22 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 25 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 26 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 13 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 14 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 3 s. 3 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
20:00 Czas zemsty  - sensacyjny
22:10 Quest  - sensacyjny
00:05 Z Nation odc. 6 s. 2

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 67

08:10 Wydarzenie aktualne

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Małe stłuczki - obyczajowy 

10:30 Przyjaciel - krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 8 - serial

11:55 Janosik odc. 9 - serial

12:55 Pokój saren - muzyczny 

14:40 Dziewczyna i gołębie 

 - obyczajowy 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:25 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:30 Małe stłuczki Film obyczajowy

18:05 Studio Kultura - rozmowy 

18:25 Moja ulica - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 O wpół do jedenastej 

 wieczorem, latem 

21:55 Dezerterzy odc. 65

22:30 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 67

22:45 Mona Lisa - dramat kryminalny 

00:40 Wszystko będzie dobrze 

 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 5
06:55 Sekretne życie gwiazd
 PRL-u odc. 1 - serial
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 61
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 10 - serial
09:15 Znak orła odc. 10 - serial
09:50 Czarne tulipany - dokumentalny
10:50 Wielka piątka Azji odc. 2 - serial
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 7
12:10 Bona
12:45 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5 
 - dokumentalny
13:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 45
14:45 Sensacje XX wieku odc. 46
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 83 - serial
15:45 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
16:50 Ocalone - dokumentalny 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 1 - serial
18:55 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej odc. 11
19:20 Sensacje XX wieku odc. 53
19:50 Sensacje XX wieku odc. 54
20:30 Nowe Ateny odc. 65
21:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 3 s. 2 - serial
23:00 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 9 - serial
23:40 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 10 - serial
00:20 Rozdroże Cafe 
 - dramat kryminalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie Serial dokumentalny
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 Dusza Tunezyjska 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 9 dni, które zmieniły świat 
 - dokumentalny 
13:50 Chingola - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 50 - serial
14:55 Święty na każdy dzień 
15:00 Lodowa podróż - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Lufubu - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 3
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Sabina K. - obyczajowy 

06:00 Rodzinka.pl odc. 193 - serial
06:40 Program ekumeniczny 
07:05 M jak miłość odc. 179 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 497 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 37 - serial
13:45 Na sygnale odc. 93 - serial
14:20 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 3
15:30 M jak miłość odc. 1334 - serial
16:25 Mini audycja 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 1 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4950
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1335 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Bliźniaczki - dokumentalny 
00:10 Miasto skarbów odc. 12 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2138

10:55 Ukryta prawda odc. 846 - serial

12:00 Szkoła odc. 498 - serial

13:00 19+ odc. 199 - serial

13:30 Szpital odc. 735 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

15:30 Szkoła odc. 499 - serial 

16:30 19+ odc. 200 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 847 - serial 

18:00 Szpital odc. 736 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 22

19:50 Uwaga! odc. 5152

20:10 Doradca smaku odc. 17

20:15 Na Wspólnej odc. 2593 - serial

20:55 Milionerzy odc. 111

21:30 Efekt motyla - thriller 

23:55 Superwizjer odc. 1112

00:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 569 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 784 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 785 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 563 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 296 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 697 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2582 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 743 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 67 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 55 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2583 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 430 - serial
20:10 Szklana pułapka - sensacyjny
22:55 Uwiedziony - thriller 
01:10 Zmartwychwstanie Adama 
 - dramat obyczajowy 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 15:40 Tygodnik kulturalny 17:55 Czas honoru

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

W wieżowcu japońskiej korporacji w Los Angeles 
trwa świąteczne przyjęcie. Wśród pracowników 
jest żona Johna McClane’a, policjanta z Nowego 
Jorku, który przyleciał do Kalifornii. W tym czasie 
do wieżowca przedostają się terroryści, chcący 
zrabować ze skarbca kilka milionów dolarów.

Nowy Jork, lata 20. XX w. Christopher Dubois 
przywłaszcza sobie pieniądze należące do mafi i. 
Uciekając przed gangsterami, ukradkiem przedostaje 
się na pokład statku płynącego na Daleki Wschód. 
Gdy załoga odkrywa jego obecność, zostaje 
uwięziony i zmuszony do niewolniczej pracy.

„Quest”
(1996r.) TV Puls 22:10

„Szklana pułapka”
(1988r.) Polsat 20:10
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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 odc. 14 - serial 
09:35 Jak to działa? odc. 133
10:10 Doktor Quinn odc. 4 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 5 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 24 godziny w Australii - czas 
 po monsunie - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 149 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 47 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3217 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 3 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
20:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:05 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:20 ZSRR. Rozpad mocarstwa 
 - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 90 - serial 

06:20 Szpital odc. 206 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 139 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 179 - serial

09:45 Brzydula odc. 180 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 481 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 140 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 380 - serial 

14:55 Szpital odc. 207 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów

 odc. 3 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 181 - serial

18:30 Brzydula odc. 182 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 482 - serial 

20:00 Parszywa dwunastka - wojenny

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 9

00:05 15 minut  - sensacyjny

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 10
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 11
07:25 Kacze opowieści odc. 56 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 20 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 21 - serial
09:00 V.I.P. odc. 19 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 179 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 149 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 150 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 45
15:00 Dom nie do poznania odc. 244
16:00 Esmeralda odc. 51 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 52 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 107 - serial
21:00 Wilki - horror 
22:55 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
23:25 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 81
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 176 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 6 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 1 s. 11 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 27 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 28 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 14 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 15 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 4 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
20:00 Królowa ringu - obyczajowy 
22:10 Gdy zjawią się obcy - thriller 
00:15 Z Nation odc. 7 s. 2 - serial

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 68

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 19

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Złote runo - komedia 

10:25 Kryształ - krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 10 - serial

11:55 Janosik odc. 11 - serial

12:55 Urząd - obyczajowy 

14:30 Gracze  - sensacyjny

16:15 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Dranie w kinie odc. 14

17:05 Złote runo - komedia

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:55 Bjork Koncert 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dziewczynka w trampkach 

 - dramat obyczajowy 

22:00 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:05 Pegaz odc. 58

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 68

23:20 Jedna scena odc. 67 

23:45 Rysa - dramat obyczajowy 

01:15 Alfabet polskiego 

 performance odc. 23

06:50 Był taki dzień odc. 415
06:55 Ocalone - dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 62
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 11 - serial
09:15 Znak orła odc. 11 - serial
09:45 Wszyscy jesteśmy z węgla 
 - dokumentalny 
10:45 Niepamięć - dokumentalny 
11:45 Spór o historię odc. 141, 
12:30 Opowieści spod Giewontu odc. 2
12:50 Opowieści spod Giewontu odc. 4
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 53
14:35 Sensacje XX wieku odc. 54
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 46 - serial
15:35 Złoty pociąg - dokumentalny 
16:40 Pierwsza miłość - fabularny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 2 - serial
18:40 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial
19:10 Sensacje XX wieku odc. 68
19:40 Sensacje XX wieku odc. 69
20:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:45 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 4 s. 2 - serial
22:55 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 
01:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 62

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Refl eksje nad Psalmem 
 XXIII odc. 7 - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 31 - serial
11:15 Dobra wiara, dobre tricki
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Szkaplerz znak Maryi
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Kościół 24 h - dokumentalny 
14:50 Mistrz i Katarzynka 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z nami bezpiecznie 
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Rekolekcje adwentowe
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Mikołaj - chłopiec, który został 
 świętym- animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Święty Mikołaj - historia 
 prawdziwa - dokumentalny 
22:55 Święty na każdy dzień

06:05 Rodzinka.pl odc. 194 s. 9 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 180 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 498 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 38 - serial
13:45 Na sygnale odc. 94 - serial
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 13 s. 2 - serial
15:30 M jak miłość odc. 1335 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 2 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4951
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial
21:50 Na sygnale odc. 165 - serial
22:30 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 17

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2139

10:55 Ukryta prawda odc. 847 - serial

12:00 Szkoła odc. 499 - serial

13:00 19+ odc. 200 - serial

13:30 Szpital odc. 736 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

15:30 Szkoła odc. 500 - serial 

16:30 19+ odc. 201 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 848 - serial 

18:00 Szpital odc. 737 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 23

19:50 Uwaga! odc. 5153

20:10 Doradca smaku odc. 13

20:15 Na Wspólnej odc. 2594 - serial

20:55 Milionerzy odc. 112

21:50 Surogaci - thriller

23:45 Piraci z Karaibów: Klątwa 

 Czarnej Perły - przygodowy

02:40 Czarne lustro odc. 3 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 570 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 786 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 787 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 564 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 297 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 698 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2583 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 744 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 68 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 56 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2584 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 432 - serial
20:10 Ratatuj- animowany 
22:45 Kung Fu szał 
 - komedia sensacyjna 
00:55 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie 
 - fantastyczny 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

08:55 Złote runo 19:10 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 16:30 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Jackie Kallen pracuje jako sekretarka, ale mimo 
wysokich kompetencji czuje się niedoceniana. 
Postanawia sama zająć się karierą. Od lat interesuje 
się boksem, zna wielu ludzi z tej branży, więc wydaje 
się, że rola menedżera promującego młode talenty 
byłaby dla niej idealnym zajęciem.

Wielka Brytania, 1944 rok. Amerykański major 
Reisman ma przygotować do samobójczej misji 
oddział dwunastu żołnierzy, wybranych spośród 
aresztantów oczekujących na egzekucję lub 
skazanych na długoletnie więzienie. Celem ataku 
ma być zamek we Francji.

„Parszywa dwunastka”
(1967r.) TVN 7 20:00

„Królowa ringu”
(2004r.) TV Puls 20:00
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 opady: 0,6 0,8 mm
 ciśnienie: 1003 1004 hPa
 wiatr: 16 17 km/h 

 temperatura: 1 -3 °C
 opady: 0,9 5 mm
 ciśnienie: 1005 1008 hPa
 wiatr: 18 20 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Parówki w cieście francuskim
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 30 listopada 2017 ROZRYWKA 21

Składniki: 

6 dobrej jakości parówek 
(np. z szynki)
arkusz ciasta francuskiego
6 plasterków ostrego sera żółtego
musztarda
ketchup
jajko

Sposób wykonania:

Ciasto francuskie pokroić 
w prostokąty. Każdy kawałek ciasta 
posmarować musztardą i ketchu-
pem, położyć kawałek sera i obraną 
parówkę. Parówkę zawinąć w ciasto, 
dokładnie zlepić, posmarować roz-
bełtanym jajkiem. Wierzch ciasta 
można ponacinać w poprzek. Piec 
w temperaturze 180-200 stopni C 
na złoty kolor. Podawać z dipem np. 
czosnkowym lub koperkowym.

Smacznego! Dominika Ludwik i Asia Janiszewska polecają parówki w cieście francuskim
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Mediacja to skuteczna me-
toda rozwiązywania konfliktów. 
Dzięki niej możemy zaoszczędzić 
pieniądze oraz uzyskać zadowa-
lające rozstrzygnięcie znaczenie 
szybciej niż w normalnym po-
stępowaniu sądowym. Daje też 
większą szansę na utrzymanie 
dobrych relacji ze stroną prze-
ciwną, a także zwiększa gwa-
rancję usunięcia konfliktu na 
stałe. Jest tak dlatego, że celem 
postępowania mediacyjnego nie 
jest ustalenie, która ze stron ma 
rację, tylko wypracowanie zado-
walającego porozumienia.

Mediację można przepro-
wadzić w każdej sprawie, w któ-
rej dopuszczalne jest zawarcie 
ugody, tj. w sprawie, w której 
wynik postępowania zależny 
jest od woli stron. Jest to insty-
tucja dobrowolna - na każdym 
etapie można ją przerwać i zre-
zygnować z dalszych rozmów. 
Zapewnia to stronom poczu-
cie komfortu i bezpieczeństwa. 
Postępowanie mediacyjne jest 
poufne. Każda ze stron, jak 
również mediator, zobowiązani 
są do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji, o których 
dowiedzieli się w toku prowa-
dzonej mediacji. Nie ma moż-
liwości powoływania się przed 
sądem na propozycje lub inne 
oświadczenia składane przez 
strony podczas mediacji.

Obecnie każdy pozew musi 
zawierać informację czy stro-
ny podjęły próbę mediacji, 
a w przypadku gdy takich prób 
nie podjęto, wyjaśnienie przy-
czyn ich niepodjęcia. Dlatego 
też tak ważne jest, by podjąć 
próbę polubownego załatwienia 
sporu - zawsze jest to pozytyw-
nie postrzegane przez sąd. Na 
każdym etapie postępowania 
sprawę do mediacji może skie-
rować sąd. Nie odbędzie się ona, 
jeśli w ciągu tygodnia od dorę-

czenia lub ogłoszenia postano-
wienia o skierowaniu do media-
cji którakolwiek ze stron wyrazi 
sprzeciw. Mediacja, którą zlecił 
sąd może trwać maksymalnie 
3 miesiące, a nawet dłużej, jeśli 
strony poproszą o to sąd.

Pamiętać należy, że me-
diator jest osobą bezstronną. 
Jego zadaniem jest zapewnienie 
stronom optymalnych warun-
ków do rozmowy, nadzorowa-
nie, aby przebieg postępowania 
mediacyjnego nie wymknął się 
spod kontroli, żeby strony wza-
jemnie sobie nie przerywały, nie 
obrażały, używały cenzuralne-
go języka. Odpowiada również 
za prawidłowe sformułowanie 
ugody. Mediator nie ma nato-
miast oceniać zachowania stron, 
podpowiadać czy doradzać któ-
rejkolwiek z nich. 

Co ważne, mając na wzglę-
dzie wysokość kosztów sądo-
wych i kosztów zastępstwa 
procesowego pełnomocnika 
przeciwnika, mediacja może 
przynieść przede wszystkim re-
alne oszczędności mimo tego, 
że nie jest bezpłatna. Mediatora 
obowiązują stawki wynagrodze-
nia narzucone przez ustawo-
dawcę. I tak w sprawach o pra-
wa majątkowe wynagrodzenie 
mediatora wynosi obecnie 1 
proc. wartości przedmiotu spo-
ru, jednak nie mniej niż 150 zł 
i nie więcej niż 2000 zł za całość 
postępowania mediacyjnego. 
W sprawach o prawa majątko-
we, w których wartości przed-
miotu sporu nie da się ustalić 
oraz w sprawach o prawa nie-
majątkowe, wynagrodzenie me-
diatora za prowadzenie postę-
powania mediacyjnego wynosi 
za pierwsze posiedzenie 150 zł, 
a za każde kolejne – 100 zł.

W przypadku zawarcia ugo-
dy, należy wystąpić z wnioskiem 
o jej zatwierdzenie przez sąd. 

W przeciwnym razie ugoda bę-
dzie miała wyłącznie charakter 
umowy cywilnoprawnej. Jeżeli 
druga strona przestanie realizo-
wać jej postanowienia, wówczas 
niemożliwa będzie jej realizacja 
na drodze postępowania egze-
kucyjnego. 

Kazus 1 – prawo pracy
Pan Jacek pojechał w czasie 

zwolnienia lekarskiego na wy-
cieczkę zagraniczną. Gdy wrócił 
z wczasów, odebrał na poczcie 
pismo zwalniające go z pracy 
z powodu ciężkiego naruszenia 
obowiązków pracowniczych. Czy 
firma miała prawo zwolnić pana 
Jacka, chociaż nie zrobił nic, co by 
realnie szkodziło interesom pra-
codawcy?

Oczywistym jest, że celem  
korzystania ze zwolnienia lekar-
skiego jest odzyskanie zdrowia 
i pełnej zdolności do pracy. Nie-
stosowanie się do zaleceń lekar-
skich często prowadzi do prze-
dłużenia okresu niezdolności do 
pracy. W interesie pracodawcy 
jest, aby pracownik jak najszyb-
ciej wrócił do pracy. Nie stosując 
się do zaleceń lekarskich pra-
cownik postępuje   sprzecznie 
ze swoimi obowiązkami, takimi 
jak lojalność wobec pracodawcy, 
obowiązek świadczenia pracy 
i usprawiedliwiania nieobecno-
ści. Pracodawca zatem ma pra-
wo sprawdzić, czy pracownik 
wykorzystuje zwolnienie lekar-
skie zgodnie z jego przeznacze-
niem. Jeżeli stwierdzi, że pra-
cownik obowiązki te naruszył, 
może zastosować wobec niego 
sankcje dyscyplinarne z najcięż-
szą w postaci rozwiązania umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia, 
ponieważ podejmowanie czyn-
ności, które mogą zaszkodzić 
celowi zwolnienia lekarskiego 
jakim jest odzyskanie zdolności 
do pracy, zakwalifikowane może 
być jako naruszanie podstawo-
wych obowiązków przez pra-
cownika. 

Kluczowe znaczenie ma zwy-
kle to, czy ze zwolnienia lekar-
skiego wynika, czy chory może 
chodzić, czy musi leżeć. W przy-
padku wycieczek zagranicznych 
odbywanych w czasie zwol-
nienia lekarskiego pracownik 
jest w jeszcze gorszej sytuacji. 
Przyjmuje się, że nawet wtedy, 
gdy z zalecenia  lekarskiego wy-
nika, iż pracownik  korzystający  
ze zwolnienia lekarskiego może 
chodzić, jego  udział w trakcie 
tego zwolnienia w wycieczce za-
granicznej, szczególnie objazdo-
wej, pozwala na stwierdzenie, że 
pracownik naruszył ze swej winy 

obowiązki pracownicze w stop-
niu skutkującym  możliwość 
rozwiązania z nim stosunku 
pracy bez wypowiedzenia. Oso-
ba taka wykorzystuje zwolnie-
nie lekarskie do celów typowo 
wypoczynkowych, a nie dla po-
ratowania swego zdrowia. Pod-
stawy do zwolnienia będą tym 
bardziej uzasadnione, gdy pra-
cownik wcale nie był niezdolny 
do pracy, a orzeczenie lekarskie 
o niezdolności do pracy uzy-
skał w nielegalny sposób. Takie 
działanie wprost przesądzałoby 
o wykorzystywaniu zwolnienia 
lekarskiego w celu uchylania się 
od pracy. 

Inaczej należałoby natomiast 
ocenić zachowanie pracownika, 
gdyby uwodnił pracodawcy, że 
jego wyjazd miał na celu  po-
prawę zdrowia, szczególnie jeśli 
przedłoży zalecenie lekarskie 
z pobytu w miejscowości uzdro-
wiskowej lub sanatorium. Wska-
zać również należy, iż typowym 
przykładem nadużywania zwol-
nienia, który skończyć się może 
dyscyplinarką, jest wykonywanie 
pracy zarobkowej w czasie zwol-
nienia lekarskiego, podobnie jak 
prowadzenie w tym czasie wła-
snej działalności gospodarczej. 
O ile w przypadku beztroskiego 
wyjazdu na wycieczkę podczas 
załatwionego w tym celu zwol-
nienia możliwości obrony pana 
Jacka będą raczej ograniczone, 
to w innych przypadkach uda 
się czasem, szczególnie z po-
mocą adwokata, wybronić przed 
zwolnieniem, składając pozew 
do sądu o przywrócenie do pra-
cy. Najważniejsze jest jednak 
to, aby podejmując jakiekolwiek 
aktywności w czasie zwolnienia 
lekarskiego mieć na względzie, 
że skończyć się to może dla nas 
utratą pracy. 

Kazus 2 – sąsiedzki spór
Pan Wiesław mieszka na 

osiedlu domków jednorodzin-
nych. Jego sąsiad zza płotu wiele 
lat temu tuż przy granicy działek 
posadził szpaler brzóz. Drzewa 
są okazałe, a jesienią sprawiają 

kłopot panu Wiesławowi, bo li-
ście zanieczyszczają jego trawnik. 
Zwracał kilkakrotnie uwagę są-
siadowi, żeby posprzątał, ale ten 
utrzymuje, że nie będzie się zaj-
mował czyjąś działką. Co można 
zrobić w takiej sytuacji? Do kogo 
należy porządkowanie? 

Niestety, nasz Czytelnik ma 
ograniczone możliwości prawne 
rozwiązania tego problemu. Za 
porządek na terenie nierucho-
mości odpowiada jej właściciel, 
czyli pan Wiesław musi sam 
uprzątać opadające liście z te-
renu swojej posesji. Nie ma też 
przepisów, które zakazywałyby 
sadzenia drzew w sąsiedztwie 
płotu sąsiada, chyba że stano-
wiłyby one zagrożenie dla zabu-
dowań. Pamiętać jednak należy, 
że naruszenia te muszą istnieć 
w chwili zgłaszania żądania, nie 
ma możliwości powoływania 
się na takie zagrożenie w bliżej 
nieokreślonej przyszłości. Czę-
sto też w podobnych sprawach 
sądy odwołują się do prawa 
budowlanego, które określa, iż 
ogrodzenie powyżej 2,20 m wy-
maga zgłoszenia właściwemu 
organowi. Dlatego, jeżeli drzewa 
sąsiada przewyższają ten pułap, 
wówczas nasze roszczenie może 
stać się zasadne i sąd może na-
kazać przycięcie drzew do tej 
wysokości. Co prawda jeden 
z przepisów kodeksu cywilne-
go, stanowi, że właściciel gruntu 
powinien powstrzymywać się 
od działań, które zakłócałyby 
korzystanie z nieruchomości są-
siedniej ponad przeciętną mia-
rę. Jednak w przedmiotowym 
kazusie trudno uznać, iż opa-
danie liści raz do roku stanowi 
uciążliwość ponad przeciętną 
miarę i dlatego też pan Wiesław 
miałby małe szanse, żeby prze-
konać do swych racji sąd i jego 
powództwo najprawdopodob-
niej zostałoby oddalone.

adwokat i mediator 
Anna Krawczyk-Koźmińska

Kilka słów o mediacji i kazusy
ADWOKAT RADZI  Coraz więcej czytelników pyta, czym jest mediacja? Jakie płyną z niej korzyści? W jakich 
sprawach można ją przeprowadzić? Ile kosztuje? Czy ugoda zawarta przed mediatorem jest ważna? Zachęca-
my też do lektury kazusów. Jeden dotyczy sporu z pracodawcą, drugi – z sąsiadem
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Warszawa to tętniąca życiem, 
nowoczesna metropolia, która 
może konkurować z innymi stolica-
mi Europy. Tu przeszłość współgra 
z teraźniejszością. Nowoczesne bu-
dynki łączą się ze starą zabudową. 
Co ciekawego możemy zobaczyć? 
Przedstawię tylko kilka propozycji, 
które moim zdaniem warto zoba-
czyć.

Zamek Królewski – pierwszy 
zamek powstał w XV wieku i był 
siedzibą książąt mazowieckich. Po 
ich śmierci przeszedł na własność 
królestwa. Po przeniesieniu stolicy 
z Krakowa do Warszawy, za czasów 
Zygmunta III Wazy, stał się siedzibą 
króla i dworu. Z tego powodu był 
obiektem najazdów, niszczonym 
i plądrowanym między innymi 
przez Szwedów, Brandenburczy-
ków i Rosjan. Na przełomie XVIII 
i XIX wieku wielokrotnie przebu-
dowywany, zwłaszcza za czasów 
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. W 1818 roku powstały Arkady 
Kubickiego, które bezpośrednio 
łączyły się z ogrodami królewski-
mi po stronie wschodniej zam-
ku. To właśnie na zamku została 
uchwalona Konstytucja 3 Maja. 
W latach przedwojennych zamek 
był siedzibą prezydentów II Rze-
czypospolitej. Podczas powstania 
warszawskiego został całkowicie 
zniszczony przez Niemców. Ura-
towały się tylko Arkady Kubickiego 
i częściowo biblioteka. Odbudowa-
ny dopiero w latach 70. XX wieku. 
Obecnie w zamku mieści się mu-

zeum, w którym możemy zobaczyć 
między innymi najcenniejsze obra-
zy polskich malarzy. Zamek jest na 
pewno głównym punktem, który 
należy odwiedzić, będąc w Warsza-
wie.

Kolumna króla Zygmunta III 
Wazy usytuowana na Placu Zam-
kowym jest najstarszym i najwięk-
szym pomnikiem wzniesionym 
w 1644 roku. Inicjatorem budowy 
był król Władysław IV, który posta-
wił go na cześć swego ojca. Pomnik 
ma wysokość 22 metrów, a postać 
króla mierzy 275 centymetrów. 
Trzyma on w prawej dłoni szablę, 
która jest symbolem dzielności, 
a w lewej krzyż, który obrazuje go-
towości do walki ze złem. Według 
legendy, gdy król opuści dłoń z sza-
blą, będzie to zwiastować zbliżające 
się niebezpieczeństwo. 

Syrenka – pomnik, który jest 
symbolem Warszawy, umieszczony 
również w herbie miasta. Znajduje 
się w centrum Rynku Starego Mia-
sta. Otoczony jest fontanną, przy 
której chłodzą się liczni turyści 
w okresie letnim. Jest to kopia, bo 
oryginał znajduje się na dziedzińcu 
Muzeum Historycznego. Na temat 
Syrenki jest wiele legend, a jedna 
z nich głosi, że będzie ona bronić 
mieszkańców Warszawy.

Rynek Starego Miasta po-
wstał w XIII wieku i był malowni-
czym zakątkiem miasta, a w prze-
szłości głównym placem Warszawy. 
Odbywały się tu liczne uroczy-
stości, ale także były wykonywa-

ne wyroki na skazańcach. W 1944 
roku doszczętnie zniszczony. Od-
budowany w latach powojennych. 
W jednej z kamieniczek, według 
legendy, zamieszkiwał stwór, który 
bronił zgromadzonych tam skar-
bów. Każdy, kto na niego spojrzał, 
był zamieniany w kamień. Bazy-
liszek został jednak pokonany za 
pomocą lustra. Na pamiątkę jedna 
z kamieniczek na swojej fasadzie 
ma umieszczony wizerunek stwora 
i mieści się w niej słynna restaura-
cja „Bazyliszek”.

Kościół św. Marcina znajduje 
się przy ulicy Piwnej, w centrum 
starówki. Ufundowany przez księ-
cia mazowieckiego Ziemowita i jego 
żonę Eufemię w 1356 roku. Korpus 
świątyni od XVIII wieku jest w stylu 
barokowym. Kościół obecnie gro-
madzi warszawską inteligencję.

Barbakan i mury obronne 
to pozostałości murów obronnych 
wzniesionych w 1548 roku przez 
Jana Baptystę Wenecjanina. Moż-
na tu zobaczyć ekspozycję ilustru-
jącą historię fortyfikacji miejskich 
z modelami wież i murów.

Muzeum Warszawy mieści 
się w kilku kamieniczkach na tere-
nie Starego Miasta. Pokazuje dzieje 
stolicy do czasów najdawniejszych 
aż po współczesność. W muzeum, 
oprócz wystawy głównej, można 
zobaczyć ekspozycje okresowe, 
ukazujące poszczególne dzielnice 
stolicy. Na zwiedzanie tego mu-
zeum musimy przeznaczyć kilka 
godzin.

Łazienki Królewskie – ze-
spół pałacowo-ogrodowy założo-
ny w XVIII wieku przez Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Zajmuje 
powierzchnię 76. Oprócz licznych 
budynków i pomników wolnostoją-
cych, są tu cztery ogrody: Królew-
ski, Romantyczny, Modernistyczny 
i Chiński. Obejrzymy też Świątynię 
Sybilli, Świątynię Egipską czy Kosza-
ry Kantonistów. Na wyspie, oprócz 
pałacu, w którym pomieszkiwał 
w okresie letnim król, wybudowa-
no również cerkiew św. Aleksandra 
Newskiego. Jest również pomnik 
Fryderyka Chopina, przy którym 
odbywają się koncerty. W czasie II 
wojny światowej Łazienki zostały 
w znacznym stopniu zniszczone, 
ale mieszkańcy Warszawy je odbu-
dowali. Mieści się tu filia Muzeum 
Narodowego.

Muzeum Powstania War-
szawskiego otwarte w 2004 roku, 
jako hołd mieszkańcom Warsza-
wy, którzy walczyli i ginęli za wol-
ną Polskę w 1944 roku. Prowadzi 
szeroką działalność naukowo-ba-
dawczą oraz edukacyjną, poświę-
coną dziejom powstania warszaw-
skiego. Zajmuje się także historią 
Państwa Podziemnego. Pokazuje 

Pomnik Małego Powstańca przy murach miejskich

Pomnik ks. Poniatowskiego 
przed Pałacem Prezydenckim Kolumna Zygmunta III Wazy

Zamek Królewski

Barbakan

Wycieczka do stolicy
TURYSTYKA  Warszawa jest miastem, które przeszło bardzo wiele. Ale stolica naszego kraju żyje nie 
tylko przeszłością 

również terror komunistyczny 
i losy powstańców w czasach PRL
-u. Wykorzystywane są tu techni-
ki audiowizualne. W muzeum jest 
zgromadzonych ponad 30 tysięcy 
eksponatów. Przed zwiedzaniem 
trzeba zarezerwować bilety.

Pałac Prezydencki powstał 
w latach 40. XVII wieku. Zbudowa-
ny został przez hetmana wielkiego 
koronnego Stanisława Koniecpol-
skiego. Miał kilku właścicieli i pełnił 
różne funkcje. Po odzyskaniu nie-
podległości w 1918 roku był siedzibą 
Prezesa Rady Ministrów. W latach 
okupacji pełnił rolę luksusowego 
hotelu wraz z kasynem. Po zakoń-

czeniu wojny stał się siedzibą rady 
ministrów. Tu toczyły się obrady 
Okrągłego Stołu. Od 1994 roku stał 
się siedzibą prezydenta. Pałac moż-
na zwiedzać po uprzedniej rezer-
wacji (tylko dla grup zorganizowa-
nych). Zwiedzanie trwa ok. godziny 
i odbywa się z przewodnikiem.

Warszawa i jej historia to 
na pewno temat nie tylko na je-
den artykuł, ale na kilka książek. 
W tym artykule zasygnalizowałem 
ciekawe miejsca w naszej stolicy. 
Od nich można zacząć przygodę 
z Warszawą.

Tekst i fot. (Maw)
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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)

Rzucisz się w wir kontaktów towarzyskich. Nie zatrać 
się zbytnio w zabawie, bo zapomnisz o obowiązkach: 
wywiadówce, zakupach itp. i rodzina będzie miała do 
ciebie uzasadnione pretensje. Uważaj, bo gdy jesteś 
w optymistycznym nastroju, tracisz czujność. Jeśli 
wyjawisz sekret osobie, która uwielbia plotkować, 
wkrótce możesz spodziewać się związanych z tym 
przykrości.

Obiecałeś sobie, że poświęcisz trochę czasu na roz-
wój zainteresowań, ale nic z tego nie wyjdzie. Stale 
ktoś będzie zaprzątał ci głowę swoimi problemami. 
Współpracownicy nie będą w stanie sami zrealizować 
projektu, a przyjaciółka, która właśnie się rozwodzi, 
przyjedzie się wypłakać. Do wszystkiego podejdź ze 
spokojem, ale nie daj sobie zbytnio wejść na głowę.

Kiedy otoczenie wpadnie w szał świątecznych przy-
gotowań, ty będziesz siedział z kalkulatorem w ręku 
i liczył, kto jest ci coś winien. A potem się o to upo-
mnisz. Ludzie nie lubią, kiedy wytyka się im zaległe 
rachunki, ale tym razem nie popsujesz swoich kon-
taktów. Lwy w stałych związkach czeka romantyczny 
weekend, ale unikajcie nawiązywania kontaktów 
z dawnymi sympatiami.

Odpuść ambitne zadania, bo wyjątkowo trudno 
będzie ci się nad nimi skupić. Unikaj konfliktów, 
a jeśli już zdarzy się jakaś nieprzyjemna rozmowa, 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Zadbaj o siebie, 
wybierz się do kosmetyczki, fryzjera. To skutecznie 
poprawi ci humor.

Życie w wiecznym pośpiechu jest bardzo obciąża-
jące. Zwolnij i po prostu poszukaj pomocników do 
wykonania niektórych zadań. Nawet jeśli nie poradzą 
sobie z nimi idealnie, ty zyskasz nieco czasu dla sie-
bie. Nie przejmuj się drobiazgami, to zagwarantuje ci 
dobry nastrój w kolejnych dniach.

Tydzień pod znakiem spotkań, i to nie tylko towa-
rzyskich. Nowe kontakty zawodowe okażą się bardzo 
przydatne w dalszej karierze. Trochę kłopotów w ro-
dzinie. Zdystansowałeś się od konfliktu, który ciebie 
nie dotyczy, a podejmiesz się oceny postępowania 
innych. Będzie to źle odebrane.

Najbliższe dni nie zwiastują ani problemów, ani 
kłótni. Spędzisz je sympatycznie. Znajdziesz też 
sporo czasu na przyjemności. Nie żałuj go, w ten 
sposób naładujesz baterie. Jeśli ktoś zaprosi cię na 
imprezę, skorzystaj. Będzie to szansa na zawarcie 
przyjaźni, która odmieni twoje życie.

Jeśli w pracy czekają cię trudne sprawy, śmiało ru-
szaj do przodu. Planety sprzyjają pokonaniu konku-
rencji. Dni będą niespokojne, czujnie obserwuj, kto 
popełni błąd. Wtedy zyskasz sporą przewagę, a szef 
nie będzie szczędził ci pochwał. W weekend odpocz-
nij, pozbądź się napięć. Spędź go z rodziną bądź 
przyjaciółmi, pograjcie w planszówki, wybierzcie się 
do kina.

Będzie cię rozsadzać energia, a do głowy przyjdą 
niesamowite pomysły. Nie kłóć się z szefem, jeśli 
nie będzie podzielał twojego entuzjazmu. Daj mu 
trochę czasu i postępuj dyplomatycznie, a w końcu 
postawisz na swoim. W sprawach rodzinnych w ce-
nie będzie szczerość. Jeśli nie podoba ci się pomysł 
kogoś z krewnych, jasno to powiedz. Być może 
ochronisz go przed dużą wpadką.

Staniesz się uparty i zbyt pewny siebie, a to nie 
wróży dobrze w sprawach zawodowych. Tu potrze-
ba otwartości, elastyczności, czasem też pokory. 
Będziesz chciał wszystkim udowodnić, że sam po-
radzisz sobie z trudnym zadaniem. W efekcie zbyt 
dużo na siebie weźmiesz, zmęczysz się, staniesz się 
drażliwy i nie do zniesienia dla otoczenia. W wolny 
dzień najlepiej wrzuć na luz.

Kilka dni ciszy i spokoju, o tym właśnie marzysz. Nie-
stety, sprawy zawodowe nie dadzą o sobie zapomnieć. 
Co więcej, wzbudzą niepokój, bo pojawią się dziwne 
sytuacje i plotki, które zbiją cię z tropu. Poczujesz, że 
grunt pod twoimi nogami nie jest zbyt stabilny. Od-
reaguj na niwie towarzyskiej. Nie unikaj spotkań, jeśli 
jesteś samotny, poznasz kogoś interesującego.

Będziesz rozkojarzony i trudno będzie ci skupić się na 
obowiązkach. Wycisz też emocje, bo awantury nie do-
prowadzą do niczego dobrego. Jeśli nie wiesz jaką de-
cyzję podjąć w sprawach finansowych, zasięgnij rady 
eksperta. Bądź ostrożny na zakupach, żeby zbytnio nie 
spustoszyć konta przed świętami Bożego Narodzenia. 
W miłości bez niespodzianek, pełna stabilizacja.

Kolorowanki dla dzieci
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Biografowie chopina 
GMINA RADOMIN  W Ośrodku Chopinowskim w Szafarni od-
była się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Fry-
deryku Chopinie dla szkół podstawowych. Tym razem zwycię-
żyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem 

Od ponad 20 lat w Szafarni 
odbywa się Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. W tym roku z życiem 
i twórczością zmagali się naj-
młodsi uczniowie. 

Konkurs składał się z aż 10 

Pamiątkowa fotografia uczestników konkursu Konkurs został objęty patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
R E K L A M A

rund. Poprzedzone zostały one 
testem kwalifikacyjnym. Pytania 
dotyczyły biografii kompozytora. 
Wcześniej uczestnicy zapoznali 
się z lekturami podanymi z regu-
laminie. 

W kolejnych etapach młodzież 
odpowiadała na pytania dotyczą-
ce młodości Frycka, jego pobytu 

w Szafarni i historii rodzinnych. 
Uczestnicy musieli także rozpo-
znać na fotografiach i obrazach 
miejsca związane z Chopinem 
oraz osoby z jego rodziny.  Ko-
lejnym etapem, który wzbudził 
największe emocje, była część 
słuchowa. Aby otrzymać maksy-
malną liczbę punktów, ucznio-

wie musieli prawidłowo nazwać 
utwór, określić tonację oraz opus 
(czas powstania). 

– Z roku na rok do naszego 
konkursu zgłasza się coraz wię-
cej uczniów i młodzieży – mówi 
Agnieszka Brzezińska, dyrektor 
Ośrodka Chopinowskiego w Sza-
farni. – W tym roku zgłosiły się 
do nas szkoły niemal z całego 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. 

Bezkonkurencyjna okazała 
się drużyna z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ostrowitem  
w składzie: Julia Cyrankowska 
i Magdalena Rutkowska. Tuż za 
nimi uplasowała się reprezenta-
cja szkoły z Skępego (Aleksandra 
Muranowska i Bartłomiej Kauwa). 
Trzecie miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa z Ciechocinka (Weroni-

ka Boguś i Bartosz Szczerbicki). 
Wyróżnienia otrzymali: Szymon 
Gocyła i Stanisław Lewandow-
ski (Zespół Szkół w Radominie), 
Marta Właśniak i Tymoteusz Za-
drożny (Zespół Szkół im. L. Wy-
czółkowskiego we Wtelnie), Nadia 
Trojanowska i Szymon Bladusiak 
(Szkoła Podstawowa nr 12 we 
Włocławku)

Nad przebiegiem konkursu 
czuwało muzyczno-historyczne 
jury w składzie: Aneta Derkow-
ska, Katarzyna Szparaga oraz na-
uczyciel historii z Zespołu Szkół 
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i nasz 
redakcyjny kolega Szymon Wi-
śniewski. Konkurs został objęty 
patronatem Kujawsko-Pomor-
skiego Kuratora Oświaty. 

(red)
fot. Ośrodek Chopinowski
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Szarża, która przeszła do historii
XIX wIek  Z okazji rocznicy bitwy pod Somosierrą w Hiszpanii (30 listopada 1808) przybliżamy 
historię tego starcia. Przypominamy, że jednym z walczących w tej bitwie był pochodzący z nasze-
go regionu Jan Nepomucen Dziewanowski

Cesarz Napoleon Bonaparte, 
aby doprowadzić do kryzysu go-
spodarczego w Wielkiej Brytanii, 
zmierzał do wprowadzenia cał-
kowitej blokady kontynentalnej, 
która miała odciąć Europę od 
wszelkich towarów sprowadza-
nych z (a także wysyłanych do) 
Anglii i wywołać na Wyspach 
zapaść ekonomiczną. Blokada, by 
zadziałała, musiała być szczelna: 
od Półwyspu Iberyjskiego po Ro-
sję. Wystarczyło zatem zneutrali-
zować Hiszpanię i Portugalię, aby 
całkowicie uszczelnić blokadę. 

W tym celu Francuzi w li-
stopadzie 1807 roku wkroczyli 
przez Hiszpanię do Portugalii, 
obalając niechętną im dynastię 
Bragança, której bronił korpus 
brytyjski Arthura Wellesleya. 
Hiszpania w tym czasie znajdo-
wała się w stanie kryzysu, na 
skutek sporów dynastycznych 
umiejętnie podsycanych przez 
Francuzów. Napoleon mianował 
królem Hiszpanii swego brata Jó-
zefa Bonaparte. 

W Hiszpanii bardzo szybko 
wybuchło powstanie ludowe. 
W zaistniałej sytuacji Napoleon 
w listopadzie 1808 roku osobiście 
poprowadził kampanię wojsko-
wą mającą odzyskać francuską 
kontrolę nad Hiszpanią. 

Podczas kampanii hiszpań-
skiej Napoleon zamierzał zdo-
być Madryt, który pozostawał 
w tym czasie w rękach powstań-
ców. W dniu 23 listopada ruszył 
z wziętego właśnie Burgos. Aby 
przedostać się do stolicy od stro-
ny północno-wschodniej, armia 
mogła iść głównym gościńcem 
przez Valladolid i Segowię, ale 
cesarz wybrał drogę krótszą, na 
której musiał pokonać przełęcz 
Somosierra w górach Ayllón. 

Rano 30 listopada trzy fran-
cuskie pułki piechoty, wraz 
z sześcioma działami, dotarły do 
wejścia do przełęczy. Niestety dla 
Francuzów Hiszpanie bardzo do-
brze przygotowali się do obrony. 
Francuska piechota została za-
trzymana. 

Cesarz, zdenerwowany od-
wrotem piechoty, polecił gene-
rałowi Montbrunowi, dowódcy 
straży przedniej, by na baterie 
uderzył polski szwadron służ-
bowy, którym dowodził szef 3. 
szwadronu Jan Leon Kozietulski 
. Do ataku miało ruszyć około 125 
szwoleżerów oraz kilku ochotni-
ków. Nie wiadomo do dziś, czy 
cesarz zamierzał rzeczywiście 
zdobyć szarżą lekkokonnych 
przełęcz, czy też myślał o rozpo-
znaniu bojem pozycji hiszpań-
skich.

Z boku drogi, a więc 3-4 km 
za Boceguillas i u wejścia na 
przełęcz, ustawiły się 3. kompa-
nia kpt. Jana Dziewanowskiego, 
a za nią 7. kompania kpt. Piotra 
Krasińskiego. Plutony prowadzili 
por. Stefan Krzyżanowski, ppor. 
Gracjan Rowicki, Ignacy Rudow-
ski i Benedykt Zielonka. Kolum-
nę zamykał por. Wincenty Leon 
Szeptycki. Dla większości z nich 
miała to być pierwsza w życiu 
prawdziwa bitwa.

Generał Montbrun, doświad-
czony kawalerzysta, zoriento-
wawszy się w sytuacji, zawrócił 
do stojącego pół kilometra w tyle 
cesarza i zameldował, że szarża 
wprost na armaty jest niemożli-
wa, w czym poparł go szef szta-
bu armii, marszałek Berthier, 
ale zniecierpliwiony Napoleon 
odpowiedział: „Zostawcie to Po-
lakom!”. 

Na komendę Kozietulskiego: 
„Naprzód! Niech żyje cesarz!”(we-
dług innych źródeł miał krzyk-
nąć: „Naprzód, psiekrwie, cesarz 
patrzy!”) szwoleżerowie z obna-
żonymi szablami ruszyli galopem 

przechodzącym w cwał i wkrótce 
wpadli wprost na pierwszą ba-
terię. Kiedy byli tuż przed nią, 
padła pierwsza mordercza salwa, 
która jednak nie załamała ataku. 
Fala jeźdźców nie zatrzymała 
się nawet na chwilę, przelatując 
nad armatami i tnąc kanonierów 
hiszpańskich w przelocie. Kozie-
tulski, pod którym padł koń, zo-
stał na miejscu, lekko tylko kon-
tuzjowany.  

W mniej niż dwie minuty 
po zdobyciu pierwszej, szwole-
żerowie dotarli do drugiej ba-
terii. Dzięki wysokiemu tempu 
szarży artylerzyści z drugiej ba-
terii nie zdążyli zadać wielkich 
strat Polakom i zaraz padli pod 
szablami. Dalej, po kolejnym za-
kręcie, szwoleżerowie wpadli na 
trzecią baterię, obsługa armat 
miała dużo czasu, aby wycelo-
wać i odpalić. Tu zginął porucz-
nik Krzyżanowski. Jednak mimo 
ponoszonych strat, zarówno od 
ostrzału artyleryjskiego, jak i ka-
rabinowego (zwłaszcza z prawej 
flanki), impet ataku był tak duży, 
że zmiótł obronę i działa się już 
nie odezwały. 

Przed szwoleżerami został 
ostatni fragment drogi, biegnącej 
lekkim łukiem w prawo i wzno-
szącej się coraz bardziej stromo, 
gdzie dogonił (i przegonił z częścią 
plutonu) kolegów Niegolewski. 
Tu najwięcej było hiszpańskich 
piechurów stojących kilkanaście 
kroków od drogi i strzelających 
do polskich szwoleżerów. Polacy 
zdołali zdobyć czwartą baterię, 
ale była ich już tylko garstka. 

Wśród ostatnich żołnierzy 
szwadronu Kozietulskiego, zdo-

bywających działa IV baterii, 
był wachmistrz Wiktor Roman, 
który dwukrotnie ranny jako 
ostatni padł przy hiszpańskich 
działach. 

W tej samej niemal chwili do 
niedobitków oddziału szturmo-
wego dołączyli francuscy strzelcy 
konni wysłani przez Napoleona, 
który z uwagą śledził przebieg 
szarży, oraz piechota, na widok 
której Hiszpanie zaczęli się cofać, 
a w końcu w popłochu uciekać. 
Po kilku następnych minutach 
na polu bitwy pojawił się, wysła-
ny na rozkaz cesarza, 1. szwadron 
pod Łubieńskim, a wkrótce pozo-
stałe szwadrony lekkokonnych 
z dowódcą pułku, Wincentym 
Krasińskim na czele i szwoleże-
rowie rozpoczęli pościg. 

Nad rannym Niegolew-
skim pochylił się dowódca jazdy 
gwardii marszałek Jean-Baptiste 
Bessières. Niegolewski pewien, 
że umiera wyszeptał do niego: 
„Monseigneur, umieram, oto ar-
maty, które zdobyłem. Powiedz 
o tym cesarzowi!”. Polak jednak 
przeżył. Inny oficer, Jan Dziewa-
nowski, któremu kula armatnia 
urwała nogę przed trzecią ba-
terią, zmarł parę dni po bitwie  
(5 grudnia). 

Polacy prowadzili pościg 
przez ponad 4 mile, biorąc z mar-
szu miasto Buytrago i zdobywa-
jąc wiele cennego sprzętu wo-
jennego i jeńców. Szwoleżerowie 
(i idące z nimi oddziały szaserów) 
rozproszyli oddziały hiszpańskie, 
część zabili, a część wzięli do nie-
woli.

oprac. (szyw)

Obraz „Atak polskich szwoleżerów” autorstwa Januarego Suchodolskiego

Rody szlacheckie

Golubscy starostwie
Na specjalnie życzenie naszych czytelników przy-
bliżamy historię pomorskiego rodu szlacheckiego 
– Kostków. Rodzina ta zarządzała m.in. Golubiem, 
Kościerzyną i Malborkiem przez prawie 100 lat. 

Od XVI do XVII wieku staro-
stwem niegrodowym w Golubiu 
zarządzał ród Kostków. Pierw-
szym z rodziny, który osiadł na 
zamku, jako starosta był  Sta-
nisław Kostka (1487- 1555), syn 
Jakuba Kostki. Przejął on  sta-
rostwo po Jerzym  Tarnowskim 
dokładnie 10 sierpnia 1524 roku. 
Sukcesję tę piastował  do dnia 
swojej śmierci, do 7 grudnia 1555 
roku. To on pierwszy rozpoczął 
odbudowę zamku po zniszcze-
niach wojennych. Kazał m.in. 
odkopać studnię zamkową. 

Stanisław Kostka był dwo-

rzaninem króla polskiego i wę-
gierskiego, ekonomem Malbor-
ka. Pełnił wiele urzędów. Był 
zarządcą (starosta) królewskim 
Zygmunta I na zamku w Szym-
barku, koło Iławy.  Ponadto był 
podskarbim ziem pruskich od 
1531 roku, kasztelanem elblą-
skim (1544-1545), kasztelanem 
chełmińskim (1545-1546), wo-
jewodą pomorskim (1546-1551) 
i wojewodą chełmińskim (1551-
1555). Piastował też urząd sta-
rosty: puckiego, tczewskiego, 
kościerzyńskiego, golubskie-
go i lipińskiego. Uczestniczył 

w wojnie z mistrzem krzy-
żackim Albrechtem (1519\1520). 
W poglądach politycznych zwo-
lennik połączenia Prus z Polską. 
Od 1549 poseł na sejm pruski 
w Malborku.

Następnym starostą został 
jego syn Jan Kostka (1529-1581). 
Oprócz tego był on również od 
1554 roku sekretarzem królewski 
oraz podskarbim ziem pruskich 
i ekonomem malborskim. Dwa 
lata po otrzymaniu starostwa 
w Golubiu został kasztelanem 
gdański (1556). W 1574 roku został 
także wojewodą sandomierskim. 
Oprócz naszego starostwa posia-
dał jeszcze starostwa  w Malbor-
ku, Płocku i Lipieńku. 

W 1568 roku król Zygmunt 
August postawił Jana Kostkę na 
czele świeżo powołanej Komisji 
Morskiej. Starosta uczestniczył 
w organizacji polskiej floty wo-
jennej. Był zwolennikiem unii 

Prus Królewskich z Koroną. Co 
ciekawe Jan Kostka był dwu-
krotnie, w 1573 oraz 1575 roku, 
kandydatem na króla Polski. Za 
pierwszym razem poparł osta-
tecznie Henryka Walezego, a za 
drugim Annę Jagiellonkę. Jan 
kontynuowała odbudowę wa-
rowni i przebudowę jej na styl 
renesansowy. 

Jan Kostka przekazał 10 
stycznia 1557 roku dobra w Go-
lubiu swojemu bratu Krzyszto-
fowi (1530-1594). Ten był jednym 
z najdłużej panujących staro-
stów w Golubiu. Rządził tym te-
renem prze 37 lat. Zmarł w Mro-
czy koło Nakła 15 sierpnia 1594 
roku. Starosta  Krzysztof Kostka 
został pochowany w golubskim 
kościele. Jego  synowie wznieśli  
mu w świątyni renesansowy 
nagrobek z piaskowca, z leżącą 
postacią rycerza. Nagrobek za-
chował się do dnia dzisiejszego. 

Kolejnym i ostatnim staro-
stą na zamku w Golubiu został, 
w wieku 35 lat, syn  Krzysztofa 
Jerzy Kostka (1555-1611). Rezydo-
wał on na zamku do daty swej 
śmierci , która zastaje go na 
zamku w Malborku w dniu 18 
maja 1611 roku. 

Przez prawie 100 lat sta-
rostwo w Golubiu pozostawało 
w rękach rodziny Kostków. Sytu-
acja uległa zmianie w 1611 roku, 
kiedy to król Zygmunt III Waza 
nadał dożywotnio starostwo go-
lubskie,  wraz z zamkiem, swej 
siostrze  Annie Wazównie.

Co ciekawe, to właśnie Kost-
kowie rozpoczęli przebudowę 
zamku w Golubiu ze stylu go-
tyckiego na renesansowy. Dziś 
przypisuje się ten fakt Annie 
Wazównie. Siostra króla zakoń-
czyła modernizację zamku. 

Szymon Wiśniewski
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seniorzy świętowali
GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 18 listopada swoje święto ob-
chodzili seniorzy z koła Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. Przy pełnej sali bawiono się przez kilka 
godzin. Świętowanie było połączone z zabawą andrzejkową
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Seniorzy spotkali się w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jak 
co roku, władze koła uhonorowa-
ły najstarszych członków. W tym 
roku dyplomy i upominki otrzy-
mało 10 osób. Okolicznościowe 
prezenty otrzymali też sponso-
rzy, którzy wspierają organizację. 
Świętowanie seniorom umiliły 
dwa zespoły – taneczny ze Szko-
ły Podstawowej nr 2, prowadzo-

ny przez Beatę Cywińską-Floerke, 
oraz golubska Wesoła Harmonia.

– Obecnie działa u nas oko-
ło 260 osób – mówi Barbara Dec, 
przewodnicząca PZERiI w Golubiu-
Dobrzyniu. – To nas niezmiernie 
cieszy. Zapraszamy kolejnych 
chętnych do wstąpienia w nasze 
szeregi. Warto się przyłączyć, by 
aktywnie spędzać czas.

A golubsko-dobrzyńscy se-

niorzy z pewnością się nie nudzą. 
W tym roku byli nad morzem: 
w Ustroniu Morskim, Dźwirzy-
nie, Rewalu, Darłówku i w gó-
rach, w Krynicy Zdroju. Seniorzy  
zwiedzili także: Gniezno, Ostrowo, 
Gierłoż, Świętą Lipkę, Uniejów. Na 
przyszły rok szykują się kolejne 
atrakcje.

(nał)
fot. nadesłane

Najstarsi członkowie otrzymali upominki

Seniorzy licznie obchodzili swoje święto

Mistrz pięknej mowy 
Nikodem Stasiak ze Szkoły Podstawowej im. Dziewa-
nowski w Płonnem zajął ósme miejsce w 33. Ogólno-
polskim Konkursie Krasomówczym. 

Gmina Radomin

Rywalizacja dzieci ze szkół 
podstawowych toczyła się 
w dniach 23-26 listopada w Legni-
cy. Jednym z przedstawicieli wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go był Nikodem Stasiak, uczeń 
klasy V Szkoły Podstawowej im. 
Dziewanowskich w Płonnem. 

Młody artysta zaprezentował 
tekst napisany przez swoją mamę 
Magdalenę Chmielewską (lokal-
ną poetkę) zatytułowany „Janka 
Chmielewskiego wspominanie”. 
Reprezentant szkoły w Płonnem 
wykazał się doskonałymi umie-
jętnościami i zajął ósme miejsce 
w ogólnopolskich zmaganiach. 
Uczeń otrzymał również specjal-
ne wyróżnienie – Nagrodę Pre-
zesa PTTK w Legnicy. Opiekunem 
Nikodema jest Dawid Stachowski, 
nauczyciel języka polskiego. Gra-
tulujemy!

(ToB)
fot. nadesłane

Gmina Radomin 

Pluszowy przyjaciel 
W piątek 24 listopada dzieci z punktu przedszkolnego 
„Jakubek” w Płonnem świętowały Dzień Pluszowego 
Misia.

– Miś z bieguna północnego, 
Szuszumiś, przybył z prezentami, 
a także z atrakcyjnym scenariu-
szem zajęć – opowiada Ewelina 
Kacprzykowska z punktu przed-
szkolnego „Jakubek”. – Dzieci po-
znały historię pluszowego misia, 
uczyły się piosenki, opowiedziały 
o przyniesionym do przedszkola 
ulubionym pluszaku, był też pra-
ce plastyczne. 

Święto ustanowiono w 2002 
r., w setną rocznicę powstania 
pluszaka. Geneza misia jako ma-
skotki ma swoje korzenie w pew-
nym wydarzeniu. W 1902 roku 
prezydent Stanów Zjednoczonych 

Teodor Roosvelt wziął udział 
w polowaniu, podczas którego je-
den z jego towarzyszy postrzelił 
małego niedźwiadka. Prezydent 
ulitował się nad zwierzakiem i ka-
zał go puścić wolno. Historia ta 
została uwieczniona na obrazku, 
który trafił do waszyngtońskiej 
gazety. Zobaczył go producent 
zabawek i wpadł na pomysł wy-
konania pierwszych pluszowych  
misi, które nazwano zdrobniałym 
imieniem prezydenta czyli „Ted-
dy”. 

(ToB)
fot. nadesłane
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
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SPRZEDAM AUTO MARKI PEU-
GOET 407 2.0 hdi rok.2006 listo-
pad srebrny met. Pełne wyposaż. 
Czysty i zadbany. Polecam. Tel. 
794 689 062. Cena-12.500

Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opa-
łu, Kowalewo Pomorskie, ul. 
Dworcowa 2, kontakt pod nr. 
Tel. 530 170 270

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

Matrymonialne

Starszy, samotny pan pozna kobietę do 
59 lat. Tel. 691 973 992

Poznam kobietę 603 509 458 zaopieku-
ję się tobą napisz

Nieruchomości

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

Praca

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

Rolnictwo

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

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

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

Sprzedam prosięta 9 sztuk Zbójno, 665 
772 484

Sprzedam króliki 691 383 285

Buraki pastewne. Tel. 512 672 131

Różne

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

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. kontakt pod nr. 
tel 669 450 043
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Praca

Matrymonialne

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Rolnictwo

Usługi

Różne

Nieruchomości

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 R E K L A M A
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Szafarskie andrzejki
GMINA RADOMIN  Stowarzyszenie Szansa dla Szafarni i Oko-
lic zorganizowało andrzejki dla najmłodszych. Mali mieszkańcy 
mogli wziąć udział w zabawie 25 listopada w świetlicy wiejskiej 
w Szafarni

R E K L A M A

Sobotnie spotkanie przypadło 
do gustu dzieciom, które przyszły 
do świetlicy ze swoimi rodzicami. 
Panie ze stowarzyszenia przebrały 
się za cyganki i prowadziły zabawy. 

Nie zabrakło wróżb. Było wróżenie 
z ręki i za pomocą kuli. Dzieci prze-
bijały papierowe serce z imionami. 

– Co roku organizujemy miko-
łajki, ale tym razem nie mieliśmy 

pomysłu na zabawy mikołajkowe. 
Zrobiliśmy więc zabawę andrzejko-
wą. Teraz bawią się dzieci, a wieczo-
rem przyjdą tu dorośli – opowiada 
Karolina Blumkowska ze stowarzy-

Czarodziejska kula

Kolejki do andrzejkowych wróżb

szenia. – Każdy miał jakiś wkład 
w przygotowania. Jedne osoby 
piekły, inne dekorowały salę. Przy-
gotowaliśmy jeszcze loterię, lanie 
wosku i ciepły posiłek. Jeśli dzieci 
nie mają co robić, mogą korzystać 
z kącika plastycznego. Będziemy 
czas organizować różne wydarze-
nia dla naszych mieszkańców. Mam 
nadzieję, że frekwencja będzie wte-

dy jeszcze większa – dodaje. 
Nie zabrakło łakoci, który-

mi był wypełniony cały stół. Mali 
mieszkańcy mogli także pobawić 
się przy muzyce. W tym czasie ro-
dzice mogli porozmawiać między 
sobą przy kawie i herbacie. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska
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Czas podsumowań
PIŁKA NOŻNA  Na okolicznościowych spotkaniach w Rado-
minie i Ciechocinie podsumowano piłkarski rok i rundę jesien-
ną w wykonaniu wszystkich klubowych drużyn 

25 listopada przeprowadzono 
coroczny „Bal Piłkarza” w KS-ie So-
kół Radomin. W trakcie oficjalnej 
części spotkania zarząd oraz trene-
rzy z Radomina analizowali piłkar-
ski rok w gminie, reasumując naj-
ważniejsze momenty z ostatnich 
kilkunastu miesięcy. Głównym te-
matem rozmów był oczywiście hi-
storyczny awans Sokoła do IV ligi, a 
także klubowy rozwój, zauważony 
przez włodarzy KS-u. Na uroczy-
stości obecny był również wójt 

gminy Radomin Piotr Wolski wraz z 
małżonką, który otrzymał pamiąt-
kową statuetkę z podziękowaniami 
za wsparcie regularnie wnoszone 
do radomińskiego klubu. 

Jesienne zmagania podsu-
mowano również w miniony pią-
tek w Urzędzie Gminy Ciechocin. 
Zawodnicy i trenerzy wszystkich 
klubowych sekcji piłkarskich prze-
analizowali szczegółowo grę i re-
zultaty zespołów, a także przyjrzeli 
się planom przygotowującym dru-

żyny do rundy wiosennej. Obecny 
na uroczystości wójt podziękował 
za dotychczasowe zaangażowanie, 
sportową postawę i godne repre-
zentowanie gminy Ciechocin. 

Seniorzy trenowani przez Łu-
kasza Drwięgę zakończyli jesień na 
12. pozycji w tabeli z dorobkiem 17 
zgromadzonych punktów. Najlep-
szym strzelcem drużyny w trakcie 
pierwszej fazy sezonu został Ma-
teusz Wróblewski wspólnie z Ada-
mem Wieczyńskim (pięć bramek), 
którzy nieznacznie wyprzedzili 
Patryka Łęgowskiego (cztery tra-
fienia). 

Juniorzy młodsi, podopiecz-
ni Kamila Falkiewicza, w IV lidze 
grupy Toruń B1 uplasowali się na 
miejscu czwartym, gromadząc na 
swym koncie 14 „oczek”, zaś mło-
dzicy (IV liga grupa Toruń D2) tre-
nowani przez Sebastiana Nurkow-
skiego zajęli w swej lidze szóstą 
pozycję, z jednym wywalczonym 
punktem. 

(kl) 
fot. FB KS Sokół Radomin, 

LZS Iskra Ciechocin

W Radominie zorganizowano tradycyjny „Bal Piłkarza”

W Urzędzie Gminy Ciechocin 
rundę jesienną podsumowali piłkarze Iskry Ciechocin

Piłka nożna

Grali dla Przemka i Marka
W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu rozegrano turniej ju-
niorów starszych, dedykowany Przemysławowi Szymańskiemu i Markowi Klu-
giewiczowi. 

Przemek i Marek 
byli młodymi piłka-
rzami MKS-u Drwę-
cy Golub-Dobrzyń, 
gdy w 1995 roku zgi-
nęli tragicznie wraz 
z dwójką kibiców, 
wracając z meczu li-
gowego z Pomowcem 
Kijewo Królewskie. 
W tegorocznej spor-
towej imprezie ku ich 
czci wystąpiło pięć 
zespołów z powia-
tu, grając systemem 
„każdy z każdym”. 

W zaciętej rywali-

zacji najlepszy okazał się Promień 
Kowalewo Pomorskie, wyprze-
dzając pierwszy team Drwęcy Go-
lub-Dobrzyń oraz Pogrom Zbój-
no. Miejsce czwarte przypadło 
Iskrze Ciechocin, a piąte Drwęcy 
II Golub-Dobrzyń.

Wszystkie ekipy otrzymały 
pamiątkowe puchary, wręczane 
przez burmistrza Mariusza Piąt-
kowskiego, a uczestnicy zgodnie 
podkreślali, że tego dnia najważ-
niejszy nie był wynik sportowy, 
lecz pamięć o dwójce młodych 
graczy. 

(kl)

Uczczą pamięć Julii 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Działyń organizuje wy-
jazd na imprezę biegową o szczególnym charakterze. 
Będzie to bieg poświęcony pamięci Julii Gajzler, mło-
dej mieszkanki Zbójna, która trenowała bieganie, ale 
niestety w 2014 roku zmarła po ciężkiej chorobie. 

Akcja charytatywna

III Bieg Gajusza im. Julii Gajzler 
odbędzie się 16 grudnia o godzinie 
12.00 w Łodzi. Trasa biegu mierzy 
5,5 km po ścieżce Julki w Lesie Ła-
giewnickim. Wyjazd z Działynia 
o godz. 7.00. z parkingu pod szkołą. 
Organizatorzy wyjazdu zachęcają 
do udziału także miłośników ro-
werów, nordic walkingu i spacero-
wania. 

– Bardzo zachęcam amato-
rów biegania, także innych form 
aktywności fizycznej do wsparcia 
naszej akcji i wspólnego wyjaz-
du – mówi Rafał Łęgowski, trener 
z Działynia. – Dajmy wyraz pamię-
ci o Julii, pomóżmy dzieciom. Cały 
dochód z wpisowego przeznaczo-
ny zostanie na Fundację Gajusza 
, która prowadzi hospicja dla nie-
uleczalnie chorych dzieci. Wpisowe 
do wyboru to: 30,50 bądź 100 zł. 
Koszt autokaru to symboliczne 15 
zł w obie strony. Ruszamy o godz. 
7.00 z parkingu  Zespołu Szkół 
w Działyniu. Aby wybrać się z nami 
do Łodzi i pokonać leśną trasę dłu-
gości 5,5 km należy zarejestrować 
się w internetowym formularzu 

zapisów na stronie www.protimer.
pl. W miejscu drużyna/klub wpi-
sujemy Bieganie.pl Działyń. Więcej 
informacji na fanpage’u „Wyjazd na 
III Bieg Gajusza im. Julii Gajzler” lub 
pod nr tel. organizatora wyjazdu: 
792 233 806.

Julia Gajzler była roześmianą, 
aktywną dziewczyną, uprawiają-
cą bieganie i inne sporty. W latach 
2010/2011 razem z grupą biegową 
UKS Bieganie.pl Działyń, prowadzo-
ną przez trenera Rafała Łęgowskie-
go, startowała w Mistrzostwach 
Polski, uczestniczyła w obozach 
sportowych. Niestety jej dalsze 
plany przerwała choroba. Od 2012 
roku Julia była intensywnie leczo-
na w Instytucie Matki i Dziecka 
w Warszawie na Oddziale Onkolo-
gii Dziecięcej. Od 2013 roku odby-
wały się biegi, z których dochód 
przeznaczany był na leczenie Julii. 
Niestety, w 2014 roku Julia odeszła. 
Miłość do biegania i chęć niesienia 
pomocy przez Julię wciąż jest żywa. 
Teraz wszyscy możemy pomóc in-
nym dzieciom. 

(pw), fot. nadesłane

Remis w końcówce
Sokół Radomin w przedostatnim pojedynku rundy 
jesiennej zremisował na własnym boisku z Notecian-
ką Pakość 1:1.

Piłka nożna

– Po raz kolejny możemy od-
czuwać pewien niedosyt, bowiem 
po bramce Waldemara Jachow-
skiego z rzutu karnego prowadzili-
śmy 1:0, a bramkę na 1:1 straciliśmy 
w ostatnich minutach konfrontacji 
– zaznaczył trener Sokoła Sławo-
mir Rożek.

Ekipa z Radomina meczem 
z Notecianką nie kończy jeszcze 
rundy jesiennej. W najbliższą so-
botę KS zmierzy się z Orlętami 
Aleksandrów Kujawski, w ramach 
zaległego pojedynku z 1. kolejki IV 
ligi i po tej potyczce gracze udadzą 
się na zasłużony odpoczynek, by po 
kilku tygodniach wznowić przygo-
towania do rundy wiosennej.

(kl) 

SOKóŁ RAdOmIN  
VS.

NOtecIANKA PAKOść

1 (0: 1) 1
Gole

Waldemar Jachowski 11’ (z karnego)

Skład

Szponikowski Miłosz – Szponikow-
ski Kamil (65’ Paweł Jachowski), 
Dawid Muchewicz (75’ Szymon 
Szyjkowski), Krzysztof Marcin-
kowski, Piotr Marcinkowski (65’ 
Przemysław Jachowski), Waldemar 
Jachowski, Karol Filiński, Krzysztof 
Czajkowski, Paweł Piotrowski, 
Robert Piotrowski
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