
R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

CZWARTEK

ISSN: 1899-864X

nr 43/2018 (521)

25 PAŹDZIERNIKA 2018

1,99 zł
w tym 5% VAT

Reklama w CGD  tel. 608 688 587Dyżur reporterski tel. 721 093 072
t.blaszkiewicz@wpr.info.pl

Golub-Dobrzyń/Kowalewo PomorsKie  Z wynikiem 50,04 proc. Mariusz Piątkowski wygrał wybo-
ry na burmistrza Golubia-Dobrzynia i będzie pełnił swoją funkcję przez najbliższe pięć lat. W Kowalewie 
Pomorskim do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie druga tura. Maria Wiśniewska uzyskała zaledwie 
52 głosy więcej od Jacka Żurawskiego 

W Golubiu po staremu, 
w Kowalewie idzie nowe
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R E K L A M A

Szanowni Pañstwo.
Szczególne podziêkowania kierujê do osób, które po raz kolejny 

obdarzy³y mnie swoim zaufaniem. 

Daliœcie Pañstwo dowód na to, ¿e dotychczasowa praca 

w Radzie Miasta przynios³a zadowalaj¹ce efekty.

Jestem zaszczycony, ¿e daliœcie mi Pañstwo mandat 

zaufania z najwiêkszym poparciem ze wszystkich osób 

zabiegaj¹cych o mandat radnego na kolejne lata.

Zapewniam, ¿e do³o¿ê wszelkich starañ, by nasz okrêg nr 14 

jak i ca³e miasto Golub-Dobrzyñ rozwija³o siê jak najlepiej.

Pozostawi³em u Pañstwa osobiœcie kontakt do siebie i jestem 

otwarty na wszelkie pomys³y. 

Jeszcze raz serdeczne dziêkujê.

Z wyrazami szacunku

Konrad Zaporowicz

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

w Golubiu-Dobrzyniu 
bez zmian
Urzędujący burmistrz 

zyskał poparcie 2659 
mieszkańców Golubia-Do-
brzynia, co pozwoliło mu 
triumfować już w pierw-
szej turze. Drugi w stawce 
Roman Tasarz zgromadził 
17,28 proc. głosów, a trzeci 
był najmłodszy z kandyda-
tów Szymon Wiśniewski – 
13,77 proc. Krzysztof Skrzy-

niecki uzyskał 9,62 proc. głosów, 
a Maria Sipak – 9,3 proc. 

Piątkowski wprowadził do 
rady miasta siedmiu kandyda-
tów ze swojego komitetu: Justy-
nę Bestry, Jolantę Rzeszotarską, 
Andrzej Kucińskiego, Łukasza 
Pietrzaka, Marka Stawskiego, 
Łukasza Bednarskiego i Konra-
da Zaporowicza. Dwa mandaty 
zdobyli reprezentanci Porozu-
mienia Samorządowego – Czas 
Dobrych Gospodarzy i Zgoda Dla 

Powiatu – Aleksander Wichrow-
ski i Hanna Grzywińska. 

Dokończenie na str. 2



Andrzej Grabowski (1136 – naj-
więcej głosów), Roman Mirow-
ski, Marian Wrzesiński, Jacek 
Foksiński, Franciszek Gutowski 
i Tomasz Zwoliński. 

Czterech radnych wprowa-
dziło PiS – Mieczysława Gut-
mańskiego, Zbigniewa Warne-
la, Wiesława Młodziankiewicza 
i Wojciecha Adamiaka. 

Trzech przedstawicieli w ra-
dzie będzie miał KWW Uczciwy 
Powiat – Danutę Malecką, Ro-
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Jaki układ w powiecie? 
POWIAT  Opadają już wyborcze emocje i nadchodzi czas podsumowań. W wyborach do Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego najwięcej, bo sześć mandatów zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe. Czterech 
radnych wprowadziło PiS, trzech – KWW Uczciwy Powiat, a po dwóch – Porozumienie Samorządowe – 
Czas Dobrych Gospodarzy i Zgoda Dla Powiatu oraz SLD 
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O G Ł O S Z E N I E

Podziêkowanie

Serdecznie dziêkujê ca³emu personelowi 

oddzia³u ginekologicznego 

w Golubiu-Dobrzyniu. Panu Ordynatorowi  

W. Weso³owskiemu, wszystkim lekarzom 

i po³o¿nym, personelowi pomocniczemu za 

troskliw¹ i profesjonaln¹ opiekê medyczn¹, 

¿yczliwoœæ, ciep³e s³owo i nieustaj¹cy 

uœmiech.

Wdziêczna pacjentka

Anna Szczepanik

O G Ł O S Z E N I E

Golub-Dobrzyń/Kowalewo Pomorskie

W Golubiu po staremu, 
w Kowalewie idzie nowe 
dokończenie ze str. 1

W radzie miasta zasiądą tak-
że: Krzysztof Skrzyniecki, Anna 
Paprocka, Dominika Piotrowska, 
Józef Pietrzak (z własnych ko-
mitetów), Monika Kwidzyńska 
i Franciszek Jagielski z listy SLD. 

Ciekawa batalia 
w kowalewie 
Pasjonująco zapowiada się 

walka o fotel burmistrza Kowa-
lewa Pomorskiego. Do wyłonie-
nia zwycięzcy potrzebna będzie 
bowiem druga tura. W niedzielę 
triumfowała Maria Wiśniewska, 
która zdobyła 37,09 proc. gło-

sów. Tuż za nią, z wynikiem 35,97 
proc., uplasował się Jacek Żuraw-
ski. Trzeci z wynikiem 20,47 proc. 
był Łukasz Bejgier, a 6,46 proc. 
osiągnęła Barbara Niewidział.

– Bardzo dziękuję tym, któ-
rzy zagłosowali na mnie w I tu-
rze i jestem wdzięczny, że tak 
liczna grupa osób mi zaufała. 
Przed nami jest jeszcze II tura 
wyborów. Serdecznie zapraszam 
do ponownego udziału i zwra-
cam się do wszystkich o oddanie 
na mnie głosu – mówi Jacek Żu-
rawski. 

Najwięcej głosów do rady 

miasta zdobył Wojciech Mał-
kiewicz – 258. Ponadto mandat 
zdobyli: Stanisław Kaznowski, 
Jerzy Orłowski, Grzegorz Re-
gulski, Jerzy Koralewski, Michał 
Klafczyński, Marcin Dunajski, 
Jolanta Wypych, Robert Bejgier, 
Hanna Kalinowska, Piotr Strze-
lecki, Przemysław Lewandowski, 
Ryszard Lipiński, Halina Dąbrow-
ska oraz Piotr Sęk.

Druga tura wyborów na bur-
mistrz odbędzie się już w nie-
dzielę 4 listopada. 

(ToB)
 fot. ilustracyjne

Wybory do rady po-
wiatu podporządkowane 
są zasadzie proporcjonal-
ności. Oznacza to, że man-
daty radnych najpierw 
przydziela się według licz-
by wszystkich głosów od-
danych na dany komitet 
(listę). Im więcej głosów 
zdobył komitet, tym wię-
cej mandatów otrzymał 
do podziału. Dopiero na-
stępnie, zgodnie z liczbą 
głosów oddanych na kon-
kretnego kandydata, przy-
dzielane są miejsca w ra-
dzie powiatu.

Z listy ludowców do 
rady powiatu dostali się: 

O G Ł O S Z E N I E

mana Ratyńskiego i Barbarę Jar-
mułę. 

Porozumienie Samorządo-
we – Czas Dobrych Gospodarzy 
i Zgoda Dla Powiatu będzie mia-
ło w radzie dwóch przedstawi-
cieli – Wojciecha Kwiatkowskie-
go i Jarosława Molendowskiego. 
Także dwóch radnych będzie 
miało SLD – Stefana Borkowicza 
i Danutę Brzoskowską. 

 (ToB) 
fot. ilustracyjne
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ciechocińska niespodzianka 
POWIAT  Spośród gmin wiejskich jedynie w Ciechocinie dojdzie do zmiany warty. Dotychczasowy wło-
darz Jerzy Cieszyński przegrał starcie z Andrzejem Okrucińskim. Swoje pozycje obronili: Katarzyna Kukiel-
ska – wójt gminy Zbójno, Piotr Wolski – wójt gminy Radomin i Marek Ryłowicz – włodarz gminy Golub-
Dobrzyń

O G Ł O S Z E N I E

W gminie Ciechocin Andrzej 
Okruciński zdobył 52,64 proc. 

głosów i w wyborach na wójta 
minimalnie pokonał Jerzego Cie-

szyńskiego. W radzie gminy za-
siądą: Karol Majewski, Krzysztof 
Karpiński, Andrzej Stawski, Jerzy 
Ziętarski, Agnieszka Elzanowska, 
Aneta Pietrzak, Dorota Knyszyń-
ska, Jarosław Jaranowski, Iwona 
Kozłowska, Łukasz Wierzbowski, 
Radosław Gutmański, Zbigniew 
Romanowski, Anna Matuszewska, 
Piotr Konarski oraz Marian Kwiat-
kowski. 

W gminie Radomin Piotr Wol-
ski był jedynym kandydatem na 
stanowisko wójta, ale i tak musiał 
uzyskać ponad 50 proc. głosów 
poparcia, co w niedzielę udało 
mu się osiągnąć bez problemu, 
bo poparło go 82,39 proc. wy-
borców. Radnymi zostali: Dawid 
Stachowski, Zbigniew Fodrowski, 
Waldemar Tucholski, Waldemar 

Laskowski, Michał Silkowski, Lech 
Szpejankowski, Kazimierz Sawic-
ki, Henryk Kwiatkowski, Henryk 
Roman Kwiatkowski, Zbigniew 
Bejgier, Jan Pilarski, Bartłomiej 
Rutkowski, Grażyna Szarszewska, 
Grzegorz Nosarzewski i Sławomir 
Blumkowski. 

Już w pierwszej turze w gmi-
nie Zbójno zwyciężyła obecna wójt 
Katarzyna Kukielska z wynikiem 
85,13 proc. Jej kontrkandydatka 
Hanna Kwiatkowska-Kudrej zgro-
madziła 301 głosów. Kukielska bę-
dzie współpracować z radą gminy, 
w której zasiądą: Andrzej Kwiat-
kowski, Hanna Ignaszak, Gabriel 
Głowiński, Rafał Baliński, Mag-
dalena Dylewska, Renata Stance-
lewska, Mieczysław Pankiewicz, 
Andrzej Karwaszewski, Iwona To-

maszewska, Grzegorz Maślewski, 
Jerzy Worek, Grzegorz Stacherski, 
Alicja Dolecka, Dariusz Mężykow-
ski i Grażyna Stachowska. 

W gminie Golub-Dobrzyń wójt 
Marek Ryłowicz pokonał w pierw-
szej turze Filipa Szretera, uzysku-
jąc 61,46 proc. głosów poparcia. 
Radnymi zostali: Jacek Kopaczew-
ski, Wojciech Angowski, Krzysztof 
Romanowski, Ryszard Skrzyniecki, 
Artur Kaszyński, Tomasz Stefański, 
Aneta Hnatusz, Tomasz Sadakiew-
ski, Adam Opacki, Bogdan Jagielski, 
Jerzy Rozwonkowski, Małgorzata 
Kamińska, Jan Boniecki, Szymon 
Badowski a także Karolina Roso-
łowska. 

(ToB)
fot. archiwum

Kowalewo Pomorskie

Groźnie w Kowalewie 
W poniedziałek 22 października do groźnego wypadku doszło w Kowalewie Po-
morskim, na drodze krajowej nr 15. Jedna osoba trafiła do szpitala. 

Około godz. 17.40 dyżur-
ny Komendy Powiatowej Po-
licji w Golubiu-Dobrzyniu zo-
stał powiadomiony o wypadku 
drogowym, do którego doszło 
w Kowalewie Pomorskim na ul. 
Brodnickiej. 

– Skierowani na miejsce po-
licjanci ustalili, że na prostym 
odcinku drogi kierujący osobo-
wym seatem 25-letni mieszka-
niec gminy Kowalewo Pomor-
skie nie zachował bezpiecznej 
odległości od poprzedzającego 

go osobowego audi, w wyniku 
czego uderzył w pojazd, w na-
stępstwie audi najechało na 
poprzedzający osobowy merce-
des – wyjaśnia asp. sztab. Mał-
gorzata Lipińska z KPP Golub-
Dobrzyń. – W wyniku zdarzenia 
do szpitala z obrażeniami ciała 
przewieziony został 53-letni pa-
sażer audi. W chwili zdarzenia 
wszyscy jego uczestnicy byli 
trzeźwi. Funkcjonariusze szcze-
gółowo wyjaśniają okoliczności 
tego wypadku.

Golubsko-dobrzyńscy poli-
cjanci ponownie apelują o roz-
wagę i dostosowanie prędkości 
pojazdów do panujących warun-
ków atmosferycznych. 

(ToB)
fot. KPP

O G Ł O S Z E N I E

Golub-Dobrzyń

Na podwójnym gazie
Policjanci z Golubia-Dobrzynia zatrzymali moto-
rowerzystę, który prowadził pojazd ulicami miasta 
mając prawie promil alkoholu w organizmie. Za po-
pełnienie tego przestępstwa grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

W piątkowe popołudnie poli-
cjanci patrolujący Golub-Dobrzyń 
około godz. 13.40 zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego 

motorowerem, od którego wy-
czuwalna była woń alkoholu. 

Po zbadaniu stanu trzeźwo-
ści 45-letniego mieszkańca po-

wiatu wąbrzeskiego okazało się, 
że miał on prawie promil alko-
holu w organizmie. Dodatkowo 
kierowca nie posiadał aktual-
nych badań technicznych moto-
roweru, dlatego mundurowi za-
trzymali dowód rejestracyjny 
pojazdu.

Mężczyzna odpowie teraz 
za kierowanie pojazdem mecha-
nicznym po drodze publicznej 
w stanie nietrzeźwym. Za popeł-
nienie tego przestępstwa grozi 
mu kara do  2 lat pozbawienia 
wolności.

 (ToB)
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Marszałkowskie 
wyróżnienie 
We wtorek 23 października w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Kultury w Bydgoszczy przyznano nagro-
dy zarządu województwa za szczególne osiągnięcia 
w promowaniu sztuki, edukacji artystycznej oraz 
animowaniu życia kulturalnego regionu. Wyróżniona 
została Edyta Fordońska z Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni.

Gmina Radomin

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek 18 października około 21.30. Po-
licjanci, pełniący służbę na terenie 
miasta, podjęli kontrolę drogową 
wobec kierującego osobowym 
oplem. Jednak podróżujący autem 
nie mieli zamiaru spotkać się ze 
stróżami prawa. Kierujący, zjeż-
dżając na przeciwległy pas ruchu, 
ominął policjantów i gwałtownie 

przyśpieszył, a gdy mundurowi 
ruszyli za nim zjechał na pobli-
skie osiedle, gdzie zaparkował na 
jednej z uliczek, po czym wszyscy 
podróżujący autem wysiedli i ra-
towali się ucieczką. Dwóch z nich 
szukało schronienia za pobliskim 
budynkiem, a jeden nawet pod sa-
mochodem.

– „Zabawa w chowanego” nie 
trwała jednak długo, bo doświad-
czeni policjanci ogniwa patrolo-
wo-interwencyjnego sprawnie 
zatrzymali kierowcę oraz podró-
żujących z nim trzech mężczyzn 
– tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. – 
Podczas interwencji pasażerowie 
auta (w wieku 19, 23 i 26 lat) zaczęli 
zachowywać się wobec funkcjona-
riuszy agresywnie, dlatego zostali 
obezwładnieni i przewiezieni do 
policyjnego aresztu. Wszyscy za-
trzymani, w chwili interwencji, 
byli nietrzeźwi.

17-letni kierowca usłyszał 

zarzuty niezatrzymania się do 
kontroli drogowej i kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości 
po drodze publicznej. W chwili za-
trzymania alkomat wykazał u nie-
go blisko promil alkoholu w or-
ganizmie. Mężczyzna odpowie 
również za prowadzenie pojazdu 
bez uprawnień. Grozi mu kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

Jeden z pasażerów, 26-letni 
mieszkaniec powiatu rypińskie-
go, usłyszał zarzuty znieważania 
policjantów, za co grozi mu 8 lat 
pozbawienia wolności. Natomiast 
pozostali dwaj, 19-letni mieszka-
niec Golubia-Dobrzynia i 23-letni 
mieszkaniec pow. rypińskiego, 
odpowiedzą za utrudnianie wy-
konywania czynności przez in-
terweniujących policjantów, za co 
grozi im do 3 lat więzienia. Wszy-
scy mężczyźni byli w przeszłości 
notowani przez policję. 

oprac. (ToB) 
fot. KPP Golub-Dobrzyń

pościg jak w filmie
GOLUB-DOBRZYŃ  Nietrzeźwy kierowca bez uprawnień nie 
zatrzymał się do kontroli drogowej, następnie próbował prze-
chytrzyć patrol, uciekając między osiedlowymi budynkami, 
a na koniec jeden z podróżujących z nim mężczyzn zaatako-
wał policjantów

R E K L A M A

– Nasze nagrody to wyraz 
uznania za oddaną pracę i profe-
sjonalizm animatorów, edukato-
rów oraz administratorów regio-
nalnych instytucji kultury. Dzięki 
ich zaangażowaniu nasze jednostki 
bez przerwy rozwijają i poszerzają 
ofertę wystaw, prelekcji i interesu-
jących spotkań z kulturą, odpowia-
dając na oczekiwania mieszkańców 
i najnowsze trendy – mówi mar-
szałek Piotr Całbecki.

Jedną z laureatek za szczegól-

ne osiągnięcia w dziedzinie two-
rzenia i upowszechniania kultury 
została Edyta Fordońska, referent-
ka Ośrodka Chopinowskiego w Sza-
farni, odpowiedzialna za obsługę 
sekretariatu, proces rekrutacji 
uczestników Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. F. 
Chopina dla Dzieci i Młodzieży oraz 
organizację koncertów w ośrodku.

(ToB)
fot. archiwum
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– Na scenie wystąpiło niemal 
stu uczestników, którzy z dużym 
zaangażowaniem prezentowali 
wybrane przez siebie utwory reli-
gijne – mówi Dorota Otremba. – 
Publiczność mogła usłyszeć m.in. 
takie utwory jak: „Jesteś królem”, 
„Abba Ojcze”, „Chwalę Ciebie Pa-
nie”, „Poza czas” czy „Ofiaruję Tobie 
Panie” – dodaje Otremba. 

Występy uczestników ocenia-

ło jury w składzie: Roman Fieberg 
(muzyk), ks. Bartłomiej Surdykow-
ski (duchowny z Parafii Matki Bożej 
Królowej Polski w Wąbrzeźnie) oraz 
Dorota Otremba (kierownik Działu 
Animacji Kultury WDK). Jak zazna-
czają organizatorzy, ocenie podda-
no przede wszystkim umiejętności 
wokalne, muzykalność i dobór re-
pertuaru.

Po wysłuchaniu wszystkich 

prezentacji nagrodzono i wyróż-
niono następujące osoby:

I m. – Karolina Zielińska z Ko-
walewa Pomorskiego, II m. – Ka-
ludia Dudulska z Mroczna, III m. – 
Martyna Ciupak z Wąbrzeźna.

Wyróżnienia: Axel Drop, Sta-
nisław Beyger z Ciechocina, Alek-
sandra Erdman ze Żnina, Paulina 
Jamroży z Nowego Miasta Lubaw-
skiego, Magdalena Sacha z Książek.
Kategoria zespoły open: I m. – Ze-
spół „Andante” z Wąbrzeźna. Wy-
różnienie – Zespół Środowiskowy 
Dom Samopomocy Wronie.

Laureaci zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi pucharami, dyploma-
mi oraz nagrodami rzeczowymi.

(krzan)
fot. nadesłane

Pierwsze miejsce w konkursie wokalnym zajęła Karolina Zielińska z Kowalewa 
Pomorskiego (z lewej)

Dachowanie 
na wojewódzkiej
W poniedziałek 22 października w Radominie doszło 
do dachowania samochodu osobowego. Poszkodo-
wana kobieta została zabrana do szpitala. 

Gmina Radominsukces u sąsiadów 
REGION  Na rozpoczęcie ostatniego weekendu (19 paździer-
nika) sale Wąbrzeskiego Dom Kultury zostały zdominowane 
przez motywy religijne w muzyce i plastyce. Już po raz osiem-
nasty odbył się tam Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Sa-
krosong „2018”. Zwyciężyła Karolina Zielińska z Kowalewa Po-
morskiego

Skuteczna metoda usuwania bólu kręgosłupa, stawów i mięśni
Ludmiła Maciejewska – Terapeuta Manualny – Technik Masażysta przedstawia metodę terapii, która w swym działaniu robi cuda. 

Wielu pacjentów skorzystało 
już z pomocy Ludmiły Maciejew-
skiej, która jest znaną terapeutką 
stosującą masaże lecznicze. Od kil-
ku lat również stosuje znane w wie-
lu krajach metody, również te mało 
popularne w Polsce.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szko-
łę medyczną w zawodzie technik 
masażysta. Pytamy, co sprawi-
ło, że cieszy się tak dobrą opinią 
wśród pacjentów? Odpowiada, 
że lubi pracować z ludźmi cho-
rymi i rozumie ich problemy:  
– Mam solidne wykształcenie, ale 
nie zaprzestałam dalszej nauki. 
Sukces zawdzięczam pewnej meto-
dzie, która polega na masażu lecz-
niczym oraz pozwala na szybkie 
określenie i rozpoznanie przyczyny 
bólu.

Twórcą metody masażu w te-
rapii kręgosłupa jest chiropraktyk 
Kazimierz Mytnik. Metodę stwo-

rzył w 2005 roku w Nowym Jorku, 
gdzie mieszkał i praktykował dla 
Polonii Amerykańskiej. Metoda po-
wstała, by szybko i skutecznie usu-
wać problemy związane z bólem 
kręgosłupa, stawów i mięśni dla 
zapracowanej Polonii na Greenpo-
int. Metoda się sprawdziła i dziś ko-
rzystają z niej pacjenci w kraju i za 
granicą. Teraz i Ty możesz poznać 
tę metodę, przychodząc na terapię 
do Ludmiły Maciejewskiej, która 
uczyła się metody u samego twór-
cy Kazimierza Mytnika.

Założeniem metody jest likwi-
dowanie przyczyn, a nie objawów. 
W masażu tym wykorzystuje się 
zależność między obszarami skóry, 
tkanki podskórnej i tkanki mięśnio-
wej oraz naczyniami i narządami 
wewnętrznymi, które są unerwio-
ne przez te same odcinki rdzenia 
kręgowego. Metoda pracuje z ukła-
dem nerwowym, mięśniowym, wy-
dalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób natu-
ralny przywracają sprawność krę-
gosłupa. Metoda jest bezpieczna 
nawet w schorzeniach u osób star-
szych, u których często możemy 
napotkać osteoporozę czy osteofi-
tozę kręgów. 

– Terapia sprawdza się w likwi-
dowaniu problemów pochodzących 
od dysfunkcji kręgosłupa i mięśni, 
np. bóle głowy, bóle w odcinku szyj-
nym, drętwienia rąk, rwa barkowa, 
rwa kulszowa, rwa udowa, bóle 
w odcinku szyjnym, bóle w odcinku 
piersiowym, lędźwiowym, bóle nóg 
i wielu innych schorzeniach, z któ-
rymi inne terapie sobie nie radzą 
– mówi Pani Ludmiła.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna diagno-
za sprawią, że można pacjentowi 
pomóc bardzo szybko, nawet na 
trzech spotkaniach. Oczywiście 
w zależności od problemu, z jakim 
się spotykamy.

– Zdarzają się, jak to określam 
„stare sprawy” (przewlekłe), które 
wymagają większej liczby wizyt, 
jak również kontaktu z lekarzem 
specjalistą, w celu podania farma-
kologii, by szybciej wyprowadzić 
pacjenta ze stanu przewlekłego – 
dodaje terapeutka.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia do-
kumentacji medycznej np. rtg, re-
zonans magnetyczny, historia le-
czenia lub wypis ze szpitala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 

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

więc metoda jest stosowana indy-
widualnie do każdego pacjenta.

– Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. 
Warto podkreślić, że regularność, 
czyli profilaktyka, jest bardzo waż-
na, bo zapobiega nawrotom bólu 
i problemów związanych ze scho-
rzeniem kręgosłupa – mówi Pani 
Ludmiła.

– Metoda, na której pracuje 
jest najlepszą formą masażu w te-
rapii kręgosłupa,  z jaką się spotka-
łam. Efekty, jakie widzę w pracy 
z pacjentami są niezwykle zachwy-
cające – dodaje Ludmiła Maciejew-
ska.

– Czy przyjmuje Pani tylko 
w Golubiu-Dobrzyniu? 

– Nie, przyjmuję także 

w Toruniu. Wszelkie dodatko-
we informacje i aktualności są 
na mojej stronie insternetowej  
www.polskiemasaze.pl, więc ser-
decznie zapraszam.

Można zakupić u mnie tak-
że karty podarunkowe, to forma 
oryginalnego prezentu lub forma 
podziękowania dla kogoś, godzina 
profilaktyki, nie ma nic lepszego 
niż podarowanie danej osobie pre-
zentu dla zdrowia–tłumaczy Pani 
Ludmiła.

– Praca to nie tylko mój za-
wód, ale i pasja. Kocham pracować 
z pacjentami i pomagać w powrocie 
do zdrowia. Zdrowie to największe 
bogactwo człowieka, więc dbajmy 
o nie jak najlepiej przez cały czas – 
mówi Pani Ludmiła.

Na miejsce przybyła jednost-
ka OSP Radomin, policja, zespół 
ratownictwa medycznego oraz 
jednostka ratowniczo-gaśnicza 
Golub-Dobrzyń. Samochodem 
podróżowała jedna osoba. Kobie-
ta wyszła z pojazdu o własnych 
siłach, następnie została prze-
wieziona karetką pogotowia na 
badania do szpitala.

– Strażacy zabezpieczyli 

miejsce zdarzenia, odłączyli aku-
mulator w pojeździe i kierowali 
ruchem na drodze, który odby-
wał się wahadłowo. Po usunięciu 
pojazdu przez pomoc drogową 
jezdnię uprzątnięto – tłumaczy 
mł. bryg. Karol Cachnij z PSP Go-
lub-Dobrzyń.

(ToB)
fot. PSP
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Rehabilitacja ze zwierzętami 
GMINA ZBÓJNO  Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem uczestni-
czyli w zajęciach z hipoterapii w stajni przy ulicy PTTK. To nie pierwsza tego typu inicjatywa

– Chcąc zaoferować  
uczniom naszego ośrodka jak 
najlepsze warunki rozwoju oraz 
kompleksowe wsparcie, nie tyl-
ko w zakresie oferty edukacyj-
nej, ale także terapeutycznej, 
od kilku lat, w ramach wzboga-
cania propozycji oferowanych 
przez placówkę organizowane 
są regularne wyjazdy na zajęcia 
hipoterapii – opowiada Marta 
Wiwatowska-Szczutkowska, wy-
chowawca w SOSW w Wielgiem. 

Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Wielgiem 
od wielu lat współpracuje ze 
szkółką jeździecką Floret, znaj-
dującą się w Otłoczynie. Po raz 
pierwszy wychowankowie wzięli 
także udział w zajęciach hipote-
rapii w Stajni Zamkowej Pałasz 
w Golubiu-Dobrzyniu. Ucznio-
wie przed rozpoczęciem zajęć 
zwiedzili stajnię, dowiedzieli się 
jak wygląda codzienność w stad-
ninie i przygotowywali konie do 

jazdy. Po zakończeniu hipote-
rapii dzieci odpoczywały przy 
ognisku.

– Hipoterapia jest niezwy-
kle ciekawą, ale przede wszyst-
kim skuteczną formą rehabilita-
cji psychoruchowej i społecznej, 
której celem jest nie tylko przy-
wracanie dzieciom sprawności 
fizycznej, ale ma ona szczególnie 
istotne znaczenie w terapii psy-
chicznej – dodaje nauczycielka. 
– Zmniejsza napięcia i zabu-

rzenia emocjonalne u dzieci, 
wspiera w uczeniu umiejętności 
nawiązywania poprawnych rela-
cji, kontaktów społecznych, daje 
poczucie bezpieczeństwa. 

Zajęcia hipoterapii realizo-

wane są dzięki wsparciu Sto-
warzyszenia Przyjaciół SOSW 
w Wielgiem, które finansuje wy-
jazdy. 

(szyw)
fot. SOSW

Golub-Dobrzyń

40 lat minęło
„Habemus Papam – Karola Wojtyłę” to pamiętne sło-
wa, które rozległy się w Rzymie na Placu Św. Marka 
w 1978 roku. To wtedy ogłoszono, że papieżem został 
Polak. 

Przyjął on imię Jan Paweł II. 
Jego pontyfikat trwał do kwiet-
nia 2005 roku. Przez ten okres 
Karol Wojtyła kierował kościo-
łem katolickim na całym świe-
cie. Polska była mu szczególnie 
bliska. To on zapoczątkował 
upadek komunizmu w naszym 
kraju i całej Europie. Był zwo-
lennikiem zmian w świecie, ale 
zmian odbywających się pokojo-
wo. Również kościół w czasach 
jego pontyfikatu się zmieniał. 

Jan Paweł II uwielbiał mło-
de pokolenie. To za jego czasów 
wprowadzono „zloty młodzieży” 
na całym świecie. Taki zlot od-
bywała się także w Polsce. Tra-
dycja ta przetrwała nawet po 
jego śmierci w 2005 roku. Papież 
chętnie podróżował po całym 
świecie. Przebywał także w na-
szym województwie. Dlatego też 
papież Franciszek w 2017 roku 
uczynił go patronem wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. 

Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna, chcąc uczcić 
jego pamięć, otworzyła wysta-
wę ukazującą czasy, kiedy został 
wybrany najważniejszą osobą 
w kościele katolickim. Ekspo-
zycja znajduje się w czytelni bi-
blioteki i jest czynna codziennie 
aż do końca października. 

– Na wystawie można zoba-
czyć pamiątkowe zdjęcia z tego 
okresu, wystąpienia nowego pa-
pieża oraz publikacje w prasie, 
która wtedy komentowała wy-
bór Polaka na stolicę apostol-
ską – mówi Ewa Kaźmierkiewicz 
z książnicy.

Tekst i fot. (Maw)

Serce dla Wielgiego
Na przełomie września i października roku na tere-
nie naszego powiatu oraz toruńskiego organizowana 
była pomoc dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Wielgiem.

Gmina Zbójno

W ramach akcji przy Zespole 
Szkół w Działyniu został zorgani-
zowany turniej piłki nożnej, w któ-
rym wzięło udział siedem drużyn. 
W szkołach z terenu obu powiatów 
dzieci prowadziły zbiórkę pienię-
dzy. W Działyniu wystąpił kabaret 
Koń Polski. Na przełomie września 
i października na ulicach gminy 
Zbójno i Czernikowo odbyła się 
kwesta. 

Organizatorami całego przed-
sięwzięcia byli: tarosta golub-

sko-dobrzyński, wójt gminy Zbój-
no oraz dyrektor Zespołu Szkół 
w Działyniu.

– Serdecznie dziękujemy 
wszystkim ludziom dobrej woli 
za hojność, wszystkim sponso-
rom, darczyńcom i tym którzy nas 
wspierali – podkreśla dyrektor Ze-
społu Szkół w Działyniu Rafał Rut-
kowski.

(szyw) 
fot. nadesłane



społeczeństwo8 Czwartek 25 października 2018 GOLUB–CGD.PL

– Każda pora roku jest do-
bra na zadbanie o stan technicz-
ny swojego pojazdu. Wcześnie 
wykryty defekt w aucie uchroni 
nas przed ewentualnymi zda-
rzeniami drogowymi, które są 
zagrożeniem dla naszego zdro-
wia, a co ważniejsze życia – tłu-
maczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

Funkcjonariusze z Komen-
dy Powiatowej Policji w Go-
lubiu-Dobrzyniu wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym w Go-

lubiu-Dobrzyniu zapraszają na 
jesienne badanie stanu tech-
nicznego pojazdów w dniu 27 
października (sobota) w godz. 
9.00–13.00 do Okręgowych Sta-
cji Kontroli Pojazdów przy: ul. 
Szosa Rypińska 32 A Golub-Do-
brzyń; ul. Sokołowska 7 Golub-
Dobrzyń; ul. Sokołowska 23  Go-
lub-Dobrzyń oraz ul. Brodnicka 
23 Kowalewo Pomorskie.

Wyżej wymienione stacje, 
sprawdzą skuteczność działania 
hamulców, stan techniczny za-

wieszenia, ustawienie świateł, 
działanie amortyzatorów oraz 
zawartość i zużycie płynów eks-
ploatacyjnych. Przeprowadzone 
badania będą wykonywane nie-
odpłatnie i bez wpisów w dowód 
rejestracyjny! Podczas prze-
glądu policjanci Zespołu Ruchu 
Drogowego będą udzielać porad 
dotyczących przepisów ruchu 
drogowego. 

(ToB)
fot. KPP

Dzień Wszystkich Świętych 
to w kościołach łacińskich uro-
czystość wszystkich chrześci-
jan, którzy osiągnęli zbawienie 
i przebywają w niebie. W dok-
trynie kościoła katolickiego jest 
połączony bezpośrednio z Dniem 
Zadusznym – 2 listopada i jest 
wyrazem wiary chrześcijan w ob-
cowanie świętych i powszechne 
powołanie każdego człowieka do 
świętości.

Kształtowanie się Dnia 
Wszystkich Świętych do obecnej 
postaci trwało wiele lat. Na po-
czątku nie oddawano czci żad-
nemu stworzeniu ziemskiemu, 
aby nie być posądzonym o bał-
wochwalstwo. Oddawano jedynie 
cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedy-
nemu. Zmieniło się to wraz z No-
wym Testamentem, w którym 
zauważamy pochwałę Jezusa dla 
Jana Chrzciciela. Najpierw przed-
miotem kultu stała się matka 

Jezusa, czyli Najświętsza Mary-
ja Panna. W późniejszych latach 
zrodził się kult męczenników. 
W VIII wieku papież Grzegorz III 
w kościele Św. Piotra otworzył 
kaplicę poświęconą Wszystkim 
Świętym. W 935 roku papież Jan 
XI ustanowił Święto Wszystkich 
Świętych i wyznaczył je na dzień 
1 listopada. 

Kult wszystkich świętych ma 
pomnażać wielkość Boga poprzez 
czczenie jego reprezentantów 
na Ziemi. Wśród tych wszystkich 
świętych na pierwszym miej-
scu stawia się oczywiście Matkę 
Bożą, następnie św. Józefa i Jana 
Chrzciciela oraz kolejno po-
szczególnych apostołów, wśród 
których św. Piotr i Paweł mają 
uprzywilejowaną pozycje. Czci-
my również lokalnych świętych 
za ich wiarę, męczeńską śmierć 
lub niezwykłą cnotę. 

Dzień Zaduszny przypadają-

cy na 2 listopada to z kolei wspo-
minanie wszystkich zmarłych. 
Wspomnienie to wprowadził do 
naszej religii opat benedyktynów 
z miejscowości Cluny we Francji 
w 998 roku. Idea ta rozprzestrze-
niła się szybko na cała Europę. 
Od XV wieku za sprawą domini-
kanów zrodził się zwyczaj odpra-
wiania w tym dniu trzech nabo-
żeństw przez kapłana. Jednego 
w intencji przyjętej od wiernych, 
drugiego w intencji wszystkich 
wiernych zmarłych, a trzeciego 
w intencji papieża. Jednak zwy-
czaj ten nie jest traktowany obo-
wiązkowo.

Kościół w tym dniu wspo-
mina zmarłych pokutujących za 
grzechy w czyśćcu. Są to zmarli, 
którzy od razu nie mogą wejść 
do nieba, ale muszą najpierw 
odpokutować swoje grzechy, 
czyli spłacić swoje długi wobec 
sprawiedliwości Bożej. Dogmat 

o czyśćcu został ogłoszony w ko-
ściele katolickim na soborze 
w Lyonie w 1274 roku i powtó-
rzony na soborze trydenckim 
w 1545 roku. Właśnie na soborze 
trydenckim ustanowiono, że du-
szom w czyśćcu można pomóc 
poprzez składanie próśb do Boga, 
składanie odpustów w Dniu Za-
dusznym. 

Dzień 1 listopada jest wol-
ny od pracy. Tak było również 
za czasów PRL-u, ale starano się 
wtedy nadać mu charakter świec-
ki. Nazywano  ten dzień Świętem 
Zmarłych lub Dniem Wszystkich 
Zmarłych. Wszyscy ludzie w ten 
dzień przychodzą na cmenta-
rze, zapalają znicze i modlą się 
za swoich najbliższych. Odwie-
dzanie grobów jest zwyczajem 
przekazywanym z pokolenia na 
pokolenie, a chrześcijanie nadali 
mu charakter religijny.

W Polsce na początku XX 

wieku z tym świętem był zwią-
zany zwyczaj otaczania szcze-
gólną  troską żebraków i tzw. 
proszalnych dziadów, czyli tych, 
którzy siedzieli przed wejściami 
do kościołów i cmentarzy. Przed 
tym dniem gospodynie domowe 
wypiekały specjalne chlebki zwa-
ne powałkami lub heretyczkami. 
Wypiekano tyle chlebków, ile 
osób było zmarłych w rodzinie 
i następnie rozdawano ubogim 
przed cmentarzami. Innym zwy-
czajem była kolacja, gdy układano 
na stole wypieczone chlebki, aby 
zmarli mogli się pożywić. Jeszcze 
innym zwyczajem było palenie 
ognisk na rozstajach dróg, aby 
wskazać drogę zmarłym. Obecnie 
ogień w postaci lampionów, zni-
czy zapala się na grobach zmar-
łych. Składane są też „wypominki’ 
za zmarłych, które są wyczyty-
wane na mszach świętych.

Tekst i fot.(Maw)

Nekropolia w Dobrzyniu Nekropolia w Golubiu

Powiat

Sprawdź stan pojazdu przed zimą 
Policjanci z Golubia-Dobrzynia wspólnie ze starostwem powiatowym zapraszają 
na jesienny przegląd pojazdów. 27 października w godz. 9.00–13.00 w stacjach 
kontroli pojazdów w Golubiu-Dobrzyniu i Kowalewie Pomorskim, będzie można 
bezpłatne sprawdzić stanu technicznego swojego pojazdu.

wszystkich Świętych
OBYCZAJE  Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to święta z długoletnią tradycją w kościele 
katolickim. Każdego roku na cmentarze przybywają całe rodziny, aby wspominać najbliższych
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Dzień Seniora w Lipnie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związ-
kiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zapraszają na „Dzień 
Seniora”, który odbędzie się 26 października w Lipnie. W tym 
roku organizatorzy przygotują stanowiska informacyjne, przy 
których zainteresowani będą mogli zasięgnąć porad ekspertów 
ZUS oraz specjalistów wielu innych instytucji. Dodatkowo orga-
nizowane będą wykłady i prelekcje o tematyce bliskiej osobom 
starszym. Dzień Seniora potrwa od 9.00 do 15.00 w Inspekto-
racie ZUS w Lipnie przy ul. Mickiewicza 43. 

Zostań żołnierzem

Ruszyła kampania rekrutacyjna MON-u „Zostań 

żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, 

że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też 

ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca. Od 

14 października na terenie całego kraju żoł-

nierze spotkają się z Polakami i zachęcają ich, 

by wstępowali do wojska. Pomysł zakłada, że 

co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren 

wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, złożo-

ne z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych 

i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupeł-

nień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

100 tys. zł na działalność pozarolniczą 

Do 13 listopada można składać w oddziałach regionalnych ARiMR 
wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej”. W tegorocznym naborze do wykorzystania 
jest 1,98 mld zł. O premię mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, 
małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 
od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy. Premia w wysokości 100 tys. zł będzie wypłaca-

na w dwóch ratach. Najpierw 80 proc. – gdy beneficjent spełni 
warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie 

miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia tej decyzji. 
Pozostałe 20 proc. dostanie po realizacji biznesplanu.

Płacą za suszę 

Blisko 403 mln zł trafiły na konta rolników w ramach wypłaty rekompensat za straty spowodowane tegoroczną suszą. Wnioski o przyznanie pomocy suszowej rolnicy mogą składać do końca października. Agencja Re-strukturyzacji i Modernizacji wypłaca także rekompensaty za szkody spowodowane su-szą w hodowli ryb w stawach słodkowod-nych. Dotychczas z tego tytułu wypłaciła 2,3 mln zł.

Asystenci medyczni z nowymi uprawnieniami 

Pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne – wszyscy od 
wtorku mogą wystawić e-zwolnienie w imieniu lekarza. Asystentem 
medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-
zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód 
medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. Osoba ta musi posiadać zarejestrowane konto na Platfor-
mie Usług Elektronicznych ZUS i być wpisana do Rejestru Asystentów 
Medycznych (RAM), dostępnego od 23 października pod adresem www.
ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. Swój profil na platformie ZUS musi 
mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asy-
stent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie rozpoczyna szkolenia 
asystentów medycznych. Zainteresowani mogą skontaktować się z naj-
bliższą placówką ZUS lub z koordynatorem e-ZLA dostępnym w każdym 
oddziale ZUS.

Ułatwienia dla kierowców

Resort cyfryzacji przygotował tzw. pakiet 
deregulacyjny, który zakłada kolejne korzyst-
ne zmiany dla kierowców. Pakiet przewiduje 
m.in. likwidację karty pojazdu i nalepki kon-
trolnej oraz brak mandatu za niepodsiadanie 
przy sobie prawa jazdy. Przypomnijmy, że od 
1 października tego roku kierowcy nie muszą 
posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego 
oraz potwierdzenia zawarcia umowy na polisę 
OC. Więcej na str. 11.

Szkolenia językowe

10 tys. osób z województwa kujawsko-pomorskiego będzie uczestni-
czyć w kursach i szkoleniach językowych z angielskiego, niemieckie-
go i francuskiego. Głównym założeniem projektu jest edukacja osób 
dorosłych w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainte-
resowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności 
i kompetencji i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych, czyli 
wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe po-
trzeby w dostępie do edukacji, tj.: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem 
osób prowadzących działalność gospodarczą. Do wsparcia kwalifiku-
ją się również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują 
gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 
Nabory uczestników będą prowadzone w trybie ciągłym. Pierwsze zapla-
nowano w listopadzie i grudniu. Szczegóły na stronie Urzędu Marszał-
kowskiego w Toruniu. 
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Stado w internecie
CYFRYZACJA  Od ponad miesiąca rolnicy mogą korzystać 
z elektronicznego systemu rejestracji zwierząt IRZplus

Portal cieszy się sporym za-
interesowaniem. Dzięki niemu 
rolnicy mogą dokonywać aktu-
alizacji stanu stada bez trady-
cyjnego kontaktu z urzędnikami. 
Wystarczy komputer i dostęp do 
internetu. W pierwszym miesią-
cu funkcjonowania IRZplus zgło-
szono przy jego pomocy 47 tys. 
dyspozycji. System jest szczegól-
nie praktyczny przy kupnie lub 
sprzedaży zwierząt. Wówczas 
zmiany wprowadza jeden rolnik, 
a drugi otrzymuje tylko komu-
nikat i potwierdza zmianę. Za 
pośrednictwem IRZplus można 
także, bez wychodzenia z domu, 
złożyć zapotrzebowanie na nu-

OpeRACJe dO wYkOnAniA pRZY użYCiu iRZplus
– wgląd do danych siedziby stada,
– przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
– zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu 
i w dowolnym czasie,
– przegląd zgłoszonych zdarzeń,
– składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub 
ich duplikatów,
– zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
– sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

mery kolczyków dla bydła, owiec 
i kóz oraz ich duplikaty, a także 
zamówić duplikaty paszportów 
dla bydła.

Przypomnijmy, że dostęp do 
systemu można otrzymać, reje-
strując się w aplikacji 2Wniosek-
Plus. W przypadku posiadania 

dostępu do tej aplikacji, można 
w łatwy sposób, podczas logo-
wania, rozszerzyć posiadane 
uprawnienia o dostęp do portalu 
IRZplus lub skorzystać z posiada-
nego dostępu do dotychczasowej 
aplikacji CK IRZ.

(pw)

Ochrona środowiska

Zadbaj o czyste powietrze
Do 2029 roku rolnicy, ale i inni mieszkańcy wsi, będą mieli niepowtarzalną okazję 
na ocieplenie swojego domu lub zmianę źródła ciepła. 

Remont umożliwi program 
„Czyste Powietrze”. Jest on obec-
nie promowany w gminach na 
terenie naszego województwa. 
Do 2029 roku wydane mają być 
103 mld zł. Rolnicy będą mogli 
wymienić stare piece i kotły oraz 
zakupić nowe źródła ciepła. Dofi-

nansowana będzie także wymia-
na okien i drzwi oraz docieplenie 
przegród budynku. 

Ciekawa propozycja dotyczy 
także zakupu instalacji OZE, czyli 
ogniw fotowoltaicznych. W tym 
przypadku w grę wchodziła bę-
dzie pożyczka. Rolnik uzyska 

wsparcie do inwestycji o warto-
ści maksymalnie 53 tys. zł. Mini-
malny koszt kwalifikowany pro-
jektu to 7 tys. zł. Część wydatków 
będzie refundowana. 

Organizator programu, czy-
li Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu, stawia tylko dwa 
warunki, by skorzystać z pomo-
cy. Pierwszy, dla budynków ist-
niejących, to wymiana starego 
pieca/kotła na paliwo stałe na 
nowe źródło ciepła spełniające 
wymagania programu. Drugi, 
dla nowych budynków, to zakup 
i montaż nowego źródła ciepła 
spełniającego wymagania pro-
gramu.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Nawożenie

Chcą wydłużenia terminu
Samorząd rolniczy domaga się przedłużenia terminu stosowania płynnych na-
wozów naturalnych do końca listopada.

Od 5 czerwca obowiązuje 
rozporządzenie ministra rolnic-
twa, które ma na celu ograni-
czenie zanieczyszczenia gleby 
azotanami zawartymi w gno-
jowicy. Obecnie nawozy natu-
ralne stałe można stosować do 
31 października, a na trwałych 
i wieloletnich uprawach do 30 li-
stopada. W przypadku nawozów 
płynnych, terminy są krótsze (na 
gruntach ornych do 20 paździer-
nika). Najmniej czasu mają rol-

nicy, których tereny znalazły się 
na liście najbardziej zagrożonych 
zanieczyszczeniem azotanami 
– wówczas termin stosowania 
nawozów płynnych to 15 paź-
dziernika. W przypadku upraw 
wieloletnich i trwałych użytków 
zielonych, graniczna data stoso-
wania nawozów to koniec paź-
dziernika. 

„Samorząd rolniczy zawnio-
skował do ministra o działanie 
na szczeblu Unii Europejskiej 

i umożliwienie stosowania na-
wozów naturalnych do końca 
listopada w określonych warun-
kach pogodowych i glebowych. 
Najlepszą zasadą do stosowania 
naturalnych nawozów na grun-
tach ornych, uprawach trwa-
łych i użytkach zielonych jest, 
że „nawożenia nie prowadzi się 
na zamarzniętą glebę” - czytamy 
w komunikacie Krajowego Związ-
ku Izb Rolniczych. 

(pw)

Co po 2021 roku?
Trwa dyskusja na temat tego, jak będzie wyglądała 
polityka Unii Europejskiej w sprawie rolnictwa. Ście-
rają się ze sobą dwa sprzeczne poglądy. Jedni chcą 
większej interwencji i pomocy dla rolników, drudzy 
wolą regulacje wolnego rynku. Polska domaga się 
przede wszystkim równości.

Unia Europejska

Rząd chce, by dopłaty bezpo-
średnie w okresie 2021-27 były co 
najmniej równe średniej płatności 
we wszystkich pozostałych pań-
stwach Unii Europejskiej. Drugi 
postulat mówi o promowaniu 
małych i średnich gospodarstw 
rolnych. Bardzo ważny jest wnio-
sek o uproszczenie mechanizmów 
wsparcia. Obecnie, aby skorzystać 
z wielu form pomocy, rolnik musi 
kupować usługi firm lub osób 

trudniących się tematyką unijną. 
Negocjacje na temat tego, jak 

wyglądać będzie pomoc dla rol-
ników po 2021 roku rozpoczęły 
się w 2016 roku. Do podziału jest 
spora kwota, bo 365 mld euro. 
To 1/3 unijnego budżetu. Wielce 
prawdopodobne, że unijni urzęd-
nicy przeforsują nowe wymaga-
nia i zachęty, które będą miały 
poprawić sytuację klimatyczną. 

(pw)

Na gęś do Minikowa
11 listopada to dzień poświęcony św. Marcinowi i gę-
sinie. Tegoroczny festiwal „Święto Gęsi na Krajnie” 
odbędzie się w Minikowie koło Nakła nad Notecią.

Zaproszenie

W ubiegłym roku do Miniko-
wa przybyło 92 wystawców i ok. 
2 tys. zwiedzających. Można było 
poczęstować się potrawami z gę-
siny oraz kupić produkty lokalne 
i ekologiczne. 

Dodatkową atrakcją tego-
roczną będzie pokaz żywych gęsi. 
Najbardziej znaną w naszym wo-
jewództwie odmianą jest gęś ko-

łudzka. Na początku tego roku 
Zakład Doświadczalny Instytu-
tu Zootechniki otrzymał nowy 
obiekt do wylęgu gęsi. To sprawi, 
że ptaki będą miały lepsze wa-
runki do rozmnażania się, a ich 
hodowla powinna zyskiwać na 
popularności. 

W woj. kujawsko-pomorskim 
działa także Fundacja Hodowców 
Polskiej Białej Gęsi. Ma swoją sie-
dzibę we Wróblach koło Kruszwi-
cy. Członkowie fundacji prowadzą 
m.in. szkolenia dla hodowców 
gęsi. Cena tuszki gęsi dla konsu-
menta to od 15 do 20 zł za kg. 

(pw)
fot. ilustracyjne

Używane mają wzięcie
Ciągniki używane coraz częściej wygrywają z nowy-
mi, jeśli chodzi o wybory rolników. We wrześniu za-
rejestrowano zaledwie 644 nowe maszyny. 

Mechanizacja

Jeszcze we wrześniu ubie-
głego roku sprzedano 1039 no-
wych ciągników. To obrazuje 
spadek, jaki od tego momentu 
notuje się na rynku maszyn. 
Od początku tego roku zareje-
strowano 6165 nowych ciągni-
ków (spadek w stosunku do 2017 
roku o 791). 

Która marka cieszy się naj-
większym wzięciem jesienią 
tego roku? Wygrywa John De-
ere, który sprzedał 141 maszyn. 
Na drugim miejscu jest New 
Holland z 99 szt. Kolejność tych 
dwóch firm zmienia się, jeśli 

weźmiemy pod uwagę dane od 
początku roku. Tu prowadzi 
New Holland (1237) przed Joh-
nem Deerem (1080). 

Tyle o ciągnikach nowych. 
A co z rynkiem tych używanych? 
Od początku roku sprzedano ich 
ponad 13 tysięcy! Najwięcej ku-
powanych ciągników to sprzęt 
leciwy, mający ponad 20 lat. 
W tej kategorii nie do zdarcia 
wydają się być maszyny Massey 
Fergusson. To lider rynku cią-
gników używanych. 

(pw)
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Program Śniadanie daje moc w skrócie
• Organizator programu: Partnerstwo dla Zdrowia – koalicja firm Danone, Lubella, 
Biedronka oraz Instytutu Matki i Dziecka, od 2006 roku przeciwdziała niedożywieniu 
dzieci w Polsce oraz propaguje wśród najmłodszych zdrowe nawyki żywieniowe. Dzia-
łania Partnerstwa obejmują dwa filary. Pierwszy to tworzenie produktów z misją spo-
łeczną. Drugi zaś to działania edukacyjne – program Śniadanie Daje Moc.
• Najważniejsze cele programu:
1. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
2. Przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – 
poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
3. Edukację najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie pra-
widłowego żywienia dzieci.
• Główne działania programu: 
1. Kluby Śniadanie Daje Moc – kluby śniadaniowe zakładane w klasach, w ramach 
których nauczyciele prowadzą lekcje edukacyjne na temat zdrowego odżywiania, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli śniadania w diecie dziecka, na podstawie scenariu-
szy w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania opracowanych przez Instytut Matki 
i Dziecka.
2. 8 listopada – Dzień Śniadanie Daje Moc – najważniejszy dzień w programie, pod-
czas którego najmłodsi wspierani przez dorosłych przygotowują i jedzą wspólne śnia-
danie w klasie. W ten sposób nie tylko kadra pedagogiczna, ale także rodzice angażują 
się w kwestie żywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
• Patronat honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Patronaty regionalne: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), Kura-
torium Oświaty w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie), Kuratorium Oświaty w Go-
rzowie Wielkopolskich (woj. lubuskie), Kuratorium Oświaty w Opolu (woj. opolskie), 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku (woj. pomorskie), Kuratorium Oświaty w Katowicach 
(woj. śląskie), Kuratorium Oświaty w Kielcach (woj. świętokrzyskie)

Akcja

Śniadanie Daje Moc
Dla szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęła się 
ósma edycja programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc. Organizatorzy wy-
darzenia zapraszają uczniów, rodziców i nauczycieli klas 1-3 do wspólnej nauki 
o zdrowym odżywianiu.

Śniadanie Daje Moc to bez-
płatny program edukacyjny orga-
nizowany przez Partnerstwo dla 
Zdrowia – koalicję firm Biedronka, 
Danone, Lubella oraz Instytutu 
Matki i Dziecka, które działa od 
2006 roku. Celem partnerstwa jest 
przeciwdziałanie niedożywieniu 
dzieci w Polsce oraz propagowanie 
zdrowych nawyków żywieniowych 
wśród najmłodszych. O tym, jak 
ważne jest śniadanie w codziennej 
diecie, przekonały się dzieci w po-
nad 8,3 tys. podstawówek.

– Aby edukacja prozdrowotna 

dziecka była skuteczna, trzeba ko-
rzystać z różnorodnych bodźców 
i wspierać jego najbliższe środowi-
sko, w którym wzrasta. 8 lat temu 
postanowiliśmy podejść kom-
pleksowo do nauczania poprzez 
program „Śniadanie Daje Moc”. To 
podejście przyniosło efekty, dlate-
go co roku angażujemy zarówno 
dzieci, nauczycieli, jak i rodziców 
w praktyczne działania – mówi 
Ewa Gayny, przedstawicielka Part-
nerstwa dla Zdrowia. 

Trzy filary programu 
W roku szkolnym 2018/2019 

szkoły mogą wziąć udział w trzech 
aktywnościach promujących zdro-
wy styl życia: klubach, obchodach 
8 listopada oraz w konkursie na 
reportaż.

W ramach Klubów Śniada-
nie Daje Moc, nauczyciele mają 
możliwość pobrania kreatywnych 
scenariuszy lekcji praktycznie 
obrazujących 12 zasad zdrowego 
odżywiania dla uczniów, opra-
cowanych przez Instytut Matki 
i Dziecka. Materiały dydaktyczne 
są przygotowane przez wykwali-
fikowanego metodyka i profilowa-
ne do wybranych zajęć lekcyjnych: 
języka polskiego, matematyki, pla-
styki oraz wychowania fizycznego. 
Aby skorzystać z inspiracji do zajęć, 
wystarczy zgłosić klasę na stro-
nie programu. Natomiast Dzień 
Śniadanie Daje Moc ma bardziej 
uroczysty charakter. W 2004 roku 
data 8 listopada została ustano-
wiona jako Europejski Dzień Zdro-
wego Jedzenia i Gotowania. Z tej 
okazji organizatorzy programu 
zachęcają szkoły w całej Polsce do 
obchodzenia finału programu po-
przez wspólne przygotowywanie 
zdrowego śniadania w klasie. Dla 
pokreślenia wagi wydarzenia war-
to zaprosić rodziców czy rozdzielić 
obowiązki wśród uczniów – dzięki 
czemu dzieci lepiej zapamiętają 
ten dzień. Więcej wskazówek, jak 

przygotować się do Dnia Śniadanie 
Daje Moc 8 listopada znajduje się 
na stronie programu.

Działaniem podsumowują-
cym dwie poprzednie aktywności 
jest konkurs na reportaż. Dlatego 
podczas realizacji zajęć według 
scenariuszy lekcji oraz organizo-
wania obchodów Dnia Śniadanie 
Daje Moc warto mieć przy sobie 
aparat – do robienia zdjęć lub 
krótkich filmów. Kluby, które od-
kryją w sobie żyłkę reporterską, 
będą mogły opisać swoje aktyw-
ności, a następnie przesłać rela-
cję z działań klubu i dnia przez 
formularz konkursowy na stronie 
programu. A jest o co powalczyć! 

Nagrodzona zostaje szkoła, klub 
oraz każdy uczestnik klubu. Szko-
ły mają szansę zdobyć do 3 tys. zł 
na działalność edukacyjną, a klu-
by bon o wartości do 700 zł oraz 
zestawy śniadaniowe „Śniadanie 
Daje Moc”.

Więcej informacji oraz zapisy 
na www.sniadaniedajemoc.pl

– Od 1 października tego roku 
kierowcy nie muszą wozić ze sobą 
dowodu rejestracyjnego pojazdu 
oraz potwierdzenia zawarcia umo-
wy na polisę OC – przypomina Ma-
rek Zagórski, minister cyfryzacji. 
To ułatwienie, które wprowadziło 
Ministerstwo Cyfryzacji. – Było to 
możliwe m.in. dzięki elektronicz-
nej bazie CEPIK. Podczas kontroli 
drogowej policjanci mogą elektro-
nicznie weryfikować informacje. 
Czas na kolejne usprawnienia – 
podkreślił szef resortu cyfryzacji.

Przygotowany przez mini-
strów cyfryzacji i infrastruktury 
tzw. „Pakiet deregulacyjny” prze-
widuje, m.in.: likwidację karty 
pojazdu, likwidację nalepki kon-
trolnej, możliwość zachowania 
przez nowego właściciela pojazdu 
dotychczasowych tablic rejestra-
cyjnych, brak mandatu za niepo-
siadanie przy sobie prawa jazdy.

Oba ministerstwa chcą by 
zmiany wchodziły w życie stopnio-
wo, począwszy od 2019 r. (niektóre 
wymagają zmian prawnych). Pro-
pozycje to nie tylko udogodnienia, 
ale i realne oszczędności dla wła-
ścicieli aut. Dzięki zniesieniu obo-

wiązku posiadania karty pojazdu 
zaoszczędzą 75,50 zł (tyle kosz-
towało wydanie karty pojazdu). 
A zachowując tablice rejestracyjne 
i rezygnując z nalepki kontrolnej 
99,50 zł. W sumie 175 zł w kiesze-
ni.

– To nie koniec usprawnień 
– zaznaczył Marek Zagórski, mi-
nister cyfryzacji. – Zależy nam, 
by jak najszerzej wykorzystywać 
możliwości, jakie stwarza system 
CEPiK i wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwie ułatwiać życie kierow-

com.
„Pakiet deregulacyjny” to 

również nowe e-usługi, a wśród 
nich możliwość rejestracji pojaz-
du online. Raport wygenerowany 
w usłudze „Mój pojazd” (dostępnej 
na obywatel.gov.pl<https://oby-
watel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/
moj-pojazd>) stanie się dokumen-
tem urzędowym. Zniesiony zosta-
nie także obowiązek wydawania 
tymczasowego dowodu rejestra-
cyjnego.

„Pakiet deregulacyjny” prze-
widuje także odstąpienie od obo-
wiązkowych kursów/szkoleń dla 
wszystkich kierowców w okre-
sie próbnym, na rzecz kursów 
w ośrodkach doskonalenia techni-
ki jazdy tylko dla tych kierowców, 
którzy w okresie próbnym popeł-
nią dwa wykroczenia. 

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Duże zmiany dla kierowców
Prawo  Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury wspólnie przygotowały następne ułatwie-
nia dla kierowców i właścicieli pojazdów – m.in. likwidację karty pojazdów
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni można oglą-

dać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej od 8 września do 
końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni i dworku, a także dowiedzieć 
się, jak na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany instytucji ukazuje 
kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń 
i pałacu. Z kolei w bibliotece dostępne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe 
dokumentujące artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech 
dekad.

 Wąbrzeźno
 W środę 24 października o godz. 17.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu 

Kultury na inscenizację teatralną pt. „Balladyna”. Spektakl przygotowują uczniowie Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w ramach projektu „Familijne warsztaty 
kreatywnej kultury”. Scenariusz do sztuki został przygotowany przez  Karolinę Sulikow-
ską i Katarzynę Wiśniewską oraz członków koła  teatralnego z wąbrzeskiego liceum. 
Oprawą muzyczną i światłami zajęli się Miłosz Piórkowski, Eryk Maciejko i Julia Eich-
berger. Przedstawienie opowiada historię Balladyny i Aliny – dwóch pięknych sióstr, 
w których zakochał się książę Kirkor. Pewnego dnia dziewczęta wyruszają w las. Ich 
zadaniem jest zebrać w jak najkrótszym czasie dzban malin. Ta, która zrobi to najszyb-
ciej, zostanie żoną księcia. Tylko jedna spełni swe marzenie i tylko jednej urzeczywistni 
się cudowny sen Kopciuszka. Poddane niecodziennej presji dziewczęta ujawniają swą 
prawdziwą naturę. Ich siostrzana więź wystawiona zostanie na próbę, a cel swój osią-
gnie ta bardziej zdeterminowana, bezwzględna, pozbawiona skrupułów. Która z sióstr 
zasiądzie na tronie? O tym przekonamy się, oglądając dramat na podstawie dziewięt-
nastowiecznego mistrza pióra Juliusza Słowackiego. 

 28 października o godz. 16.00 spektakl teatralny pt. „Czerwony Kapturek” przed-
stawią  aktorzy  Teatru  Lalek  „Misz Masz”  z  Grudziądza.  Jeśli  znacie  bajkę  o małej 
dziewczynce noszącej czerwoną czapeczkę, która nie słuchała mamy, a babci zadawała 
dziwne pytania o wielkie uszy, oczy i zęby, to nie możecie przegapić tego przedsta-
wienia. Bezpłatne wejściówki są do odebrania w Dziale Animacji WDK. Liczba miejsc 
ograniczona. 

  12  listopada Wąbrzeski  Dom  Kultury  zorganizuje  Przegląd  Piosenki  i  Pieśni 
Patriotycznej.  Celem  realizowanego wydarzenia  jest  przywrócenie  naszej  zbiorowej 
pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie 
kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie świadomości narodowej. W przeglą-
dzie wezmą udział soliści, zespoły, chóry oraz schole. Uczestnicy wystąpią z podziałem 
na kategorie wiekowe, tj. dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich, osoby dorosłe. Repertuar obej-
muje dwie piosenki o charakterze patriotycznym.

 13 listopada o godz. 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa fotograficzna Toma-
sza Delicata pt. „Wąbrzeskie Podzamcze w obiektywie”. – Piękny teren wokół Jeziora 
Zamkowego może być inspiracją dla wielu artystów, malarzy i pisarzy. Kręte ścieżki 
rowerowe, ruiny zamku, zachody słońca, krajobraz podczas różnych pór roku. Złocista 
jesień. Śnieżna zima. Słoneczne lato. Zielona wiosna. Zdjęcia na wystawie prezento-
wać będą właśnie te urokliwe zakątki Podzamcza. Niezauważalne podczas zwykłego 
spaceru. To kocham najbardziej. Odkrywanie znanych mi miejsc od nowa – tak o wy-
stawie mówi jej autor. Wstęp wolny.

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił listę filmów zakwalifikowanych do II Festiwalu Fil-

mów Amatorskich Stopklatka. Gala finałowa już 26 października. Konkurs adresowany 
jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmowania. Do festi-
walu zostało zakwalifikowanych 26 filmów. Będą to: „Mówię ci, ja miałem życie”, reż. 
Piotr Koralewski; „Zachwyt”, reż. Aleksandra Dziula; „Ślimageddon”, reż. Konrad Wro-
na; „Światła Prypeci”, reż. Karol Piasecki; „Ramki”, reż. Anna i Arkadiusz Borowscy; 
„Pierwej”, reż. Aleksandra Dziula; „Między brzegami”, reż. Jarosław Piskolob i Mikołaj 
Bielawski; „Dysfunkcja”, reż. Piotr Trzęsowski; „Pierwszy września”, reż. Aleksandra 
Skorupa; „Film autobiograficzny”, reż. Emil Sowiński; „Gdy przyjdzie mi ten świat po-
rzucić”, reż. Mateusz Buława; „Synestezja”, reż. Kamil Bukłaha; „Entropia”, reż. Marcin 
Arcimowicz; „Pan Nikodem”, reż. Agnieszka Korycka; „Kopciuszek”, reż. Magdalena 
Sienicka; „Staszek Straszek”, reż. Katarzyna Drab; „Hobbit Cień”, reż. Zbigniew Wierz-
biński; „Nieoczekiwane”, reż. Mateusz Buława; „Prezent”, reż. Marta Aleksandra Przy-
bysz; „Syzyfy”,  reż. Jan Gruszka; „Asymptota”,  reż. Kuba Januszewski; „Chemiczne 
cuda”, reż. Piotr Kluska, Jakub Drozdowski, Seweryn Wesołowski; „Kolekcjoner”, reż. 
Piotr Krzysztof Kamiński; „Skraj”, reż. Kamil Bukłaha; „Stare dobre pudło”, reż. Jan 
Sobczyński oraz „Winny”, reż. Jan Sobczyński. 

 W niedzielę 4  listopada w RDK zostanie zorganizowany koncert grupy Zdążyć 
Przed Północną. Początek o 19.00. Wstęp wolny. 

 8 listopada o godz. 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie przy ul. 
Warszawskiej 20, odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spo-
tkanie dotyczyć będzie książki Doroty Kassjanowicz „Stany małżeńskie i pośrednie”.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Spędź weekend 
oglądając filmy

FILM  27 i 28 października do Golubia-Dobrzynia zawita Kino 
Objazdowe „Ferment”. W programie m.in. „Kler”, „Serce nie 
sługa” i „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa” 

W sobotę o 9.00 maluchy 
z pewnością chętnie wybiorą się 
na „Małą stopę”. To animowana 
opowieść o przyjaźni, odwadze 
i radości odkrywania. O 11.15 roz-
pocznie się „Dywizjon 303. Hi-
storia prawdziwa” – oparta na 
faktach historia polskich asów 
przestworzy, inspirowana best-
sellerem Arkadego Fiedlera o tym 
samym tytule. Polscy lotnicy, po-
czątkowo niedoceniani i wyśmie-
wani, stają się legendą. W ramach 
Królewskich Sił Powietrznych 
Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą 
elitarną jednostkę – Dywizjon 

303. O 13.30 przyjdzie pora na ko-
lejną propozycję dla młodych wi-
dzów – „Zegar Czarnoksiężnika”. 
Z kolei o 15.45 i 18.30 będzie wy-
świetlany „Kler” Wojciecha Sma-
rzowskiego, ale wszystkie bilety 
zostały już wyprzedane. Na 21.15 
zaplanowano projekcję komedii 
romantycznej „Serce nie sługa”. 
W rolach głównych Roma Gąsio-
rowska i Paweł Domagała.

W niedzielę o 9.00 rozpocz-
nie się „Zegar czarnoksiężnika”, 
o 11.15 – „Mała stopa”, o 13.30 – 
„Dywizjon 303. Historia praw-
dziwa”, o 15.45 – „Kler”, o 18.30 

– „Serce nie sługa”, a o 20.30 bę-
dzie można zobaczyć „7 uczuć” 
w reżyserii Marka Koterskiego. 
Adaś Miauczyński wraca do cza-
sów dzieciństwa, kiedy miał pro-
blem z nazywaniem emocji. Aby 
poprawić jakość swego dorosłego 
już życia, postanawia powrócić do 
tamtego nie do końca – jak się 
okazuje – beztroskiego okresu, by 
nauczyć się przeżywania siedmiu 
podstawowych uczuć. Ta ekstre-
malnie nieprzewidywalna podróż 
do przeszłości obfituje w szereg 
przezabawnych, wręcz komicz-
nych sytuacji, ale niesie za sobą 
również moc wzruszeń i refleksji. 
W roli głównej Michał Koterski. 

Ceny biletów: 16 zł – normal-
ny, 14 zł – ulgowy, 13 zł – grupowy 
(dla grup liczących minimum 15 
osób). Nie ma możliwości rezer-
wacji i sprzedaży biletów w domu 
kultury. Rezerwacja oraz szcze-
gółowe informacje o seansach: 
rezerwacja@ferment.com.pl. 

(ToB)
fot. ilustracyjne

Literatura

O losach Chopina 
Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Woje-
wódzki Konkurs Literacki dla szkół podstawowych pt. 
„Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyjmowane do 
21 grudnia. 

– Kompozytor podczas wa-
kacji spędzonych w posiadłości 
Dziewanowskich w 1824 i 1825 
roku ujawnił swój talent literac-
ki, opisując wrażenia z wizyty 
na dobrzyńskiej wsi w humo-

rystycznym „Kurierze Szafar-
skim”. Miał wówczas zaledwie 
14 i 15 lat, dlatego konkurs jest 
skierowany do uczniów klas 7-8, 
którzy są w wieku zbliżonym do 
Fryderyka Chopina i wykazują 

podobną pasję do pisania – in-
formują organizatorzy. 

Na konkurs należy przesłać 
opowiadanie na temat „Niezna-
na przygoda Fryderyka Chopina 
na wakacjach w Szafarni w 1824 
roku”. Zadaniem uczestników 
jest opisanie wymyślonego wy-
darzenia, które mogłoby przy-
darzyć się młodemu kompozy-
torowi podczas letniego pobytu 
w posiadłości Dziewanowskich. 
W pracy powinny znaleźć się 
jednak nawiązania do prawdzi-
wych faktów, postaci i wyda-
rzeń z 1824 r. Zgłoszenia należy 
przesłać do 21 grudnia. 

(ToB)
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 351 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 43 - serial
07:20 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 72 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 137 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 115 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Wiedeńskie bobry - film
14:00 Elif odc. 352 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 48 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 44 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 4 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3361
18:30 Korona królów odc. 116 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 258 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 26
23:50 Ocaleni odc. 31
00:55 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski komentują  
 świat odc. 72

05:10 Ukryta prawda odc. 367 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 148 - serial 

07:05 Szpital odc. 429 - serial 

08:05 Brzydula odc. 37 - serial 

08:35 Brzydula odc. 38 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 704 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 603 - serial 

14:55 Szpital odc. 430 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 15 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 39 - serial 

18:25 Brzydula odc. 40 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 705 - serial 

20:00 Ze śmiercią jej do twarzy 

 - komedia 

22:15 Porwani odc. 3 - serial

23:15 Strzelec odc. 7 s. 2 - serial

00:10 Sztanga i cash - komedia

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 6
07:05 Turbo Fast odc. 26 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 1 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 46
09:00 Septagon odc. 31 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 19
11:25 Benny Hill odc. 22
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 184 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 185 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 188
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 467 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 37 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 37 - serial 
18:00 Septagon odc. 32 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 240 - serial
21:00 Oko za oko odc. 8 - serial 
22:00 Świt żywych trupów - horror 
00:05 Trampolina odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 54 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 173 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 77
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 49 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
20:00 Straszny film III - komedia 
21:45 Polowanie na drużbów - komedia 
23:50 Pociąg do Hollywood - komedia 
01:50 Następny proszę! odc. 4 s. 1

07:00 Teledysk

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1359

08:40 Dama kameliowa - melodramat 

10:30 Doradcy króla Hydropsa - film

11:00 Nad Niemnem odc. 4 - serial 

12:05 Daleko od szosy odc. 1 - serial 

13:25 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1359

13:45 Bajki na dobranoc - film

15:10 Duże zwierzę - film

16:30 Taśmy Kultury odc. 19

16:40 Taśmy Kultury odc. 20

17:00 Wrzeciono czasu - film

18:55 Pegaz odc. 109

19:35 Głos mojej duszy - film

19:45 Budowa dnia - film

19:45 Budowa dnia - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 122

20:25 Kobieta w oknie - film

22:10 Pojedynki stulecia odc. 8

22:45 Wróblewski według Wajdy - film

23:40 Scena klasyczna odc. 31

00:35 Jak ojciec i syn - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 329
06:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 8 - serial
07:50 Ex libris
08:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 18 - serial
08:45 Koło historii odc. 14
09:25 Towarzysz Wiesław: 
 od agitatora do dyktatora - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 179
10:55 Sensacje XX wieku odc. 180
11:30 Złoto Jukonu odc. 1 - serial
12:35 Królowa Bona odc. 8 - serial 
13:40 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - film
14:45 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 2 - serial
15:45 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 2 - film
16:45 Chodzi nie o mnie, ile o lasy,  
 góry, pola - film
17:35 Ex libris
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 62
18:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 9 - serial
19:50 Ex libris
20:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial
21:00 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 83
22:45 Szerokie tory odc. 140
23:20 Instynkt przetrwania 
 odc. 5 - serial
00:15 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Ja głuchy
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Biały marsz w Poznaniu - film
13:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki  
 Teresy z Kalkuty - film
13:50 Yohan - wędrówki dzieci - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Orłem być… - film
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Zostawić ślad…  
23:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 717 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 5
07:20 Na sygnale odc. 142 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 197
11:25 Rodzinka.pl odc. 39 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1926 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 64
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 717 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 41 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 73 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1926 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
20:45 Doktor Foster odc. 4 - serial 
21:50 Starsky i Hutch - komedia
23:35 Na sygnale odc. 203 - serial 
00:05 Czerwony świt - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2316

11:00 Ukryta prawda odc. 960 - serial

12:00 Szpital odc. 849 - serial

13:00 Szkoła odc. 612 - serial

14:00 19+ odc. 313 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8

15:30 Szkoła odc. 613 - serial

16:30 19+ odc. 314 - serial

17:00 Szpital odc. 850 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 961 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5474

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2769 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 203

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

22:35 Last Minute - komedia 

00:20 Pod powierzchnią odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 692 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 693 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 150 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 763 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 44 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 830 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2747 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 876 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3745
16:30 Na ratunek 112 odc. 279 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 269 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2748 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 296 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 126
21:10 Przyjaciółki odc. 142 - serial 
22:10 Sprzymierzeni - thriller
00:55 Chirurdzy odc. 114 - serial 

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Nad Niemnem 10:55 Sensacja XXI wieku

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

Dwie kobiety, niegdyś przyjaciółki, rywalizują 
o jednego mężczyznę i atrakcyjniejszy wygląd. 
Obie korzystają z usług znachorki, która sprzedaje 
im specyfik zapewniający wieczną młodość 
i urodę.

Zmarli powstają z grobów i polują na żywych. 
Garstka ludzi, którzy schronili się w centrum 
handlowym, bezskutecznie próbuje powstrzymać 
rzesze wygłodniałych zombie.

„Świt żywych trupów”
(2004r.) TV 4 22:00

„Ze śmiercią jej do twarzy”
(1992r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 352 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 44 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 73 s. 6 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 138 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 116 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 16
12:55 Australia. Inwazja obcych - film
14:00 Elif odc. 353 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 45 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 5 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3362
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 42
21:30 Big Music Quiz odc. 19
22:35 Rozumiemy się bez słów
 - komedia
00:30 Magazyn kryminalny 997 odc. 26

05:10 Ukryta prawda odc. 368 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

07:05 Szpital odc. 430 - serial 

08:05 Brzydula odc. 39 - serial 

08:35 Brzydula odc. 40 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 705 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 150 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 604 - serial 

14:55 Szpital odc. 431 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 16 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 - serial

17:55 Brzydula odc. 41 - serial 

18:25 Brzydula odc. 42 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 706 - serial 

20:00 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

21:55 Nędznicy - musical 

01:15 Porwani odc. 3 - serial

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać 
milionerem? odc. 7
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 1 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 2 - serial
08:00 Dzielna Mysz odc. 13 - serial
08:10 Nasz nowy dom odc. 48
09:10 Septagon odc. 32 - serial
10:10 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 20
11:25 Benny Hill odc. 24
12:00 Detektywi w akcji odc. 1 - serial
13:00 Galileo odc. 708
14:00 Galileo odc. 709
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 38 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 38 - serial 
18:00 Septagon - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial 
20:00 Gwiazdy polskiego kabaretu  
 odc. 8
21:00 Oko za oko odc. 7 - serial 
22:00 Oko za oko odc. 8 - serial 
23:05 Wzgórza mają oczy - horror 
01:25 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 8

06:00 Kontrakt na miłość odc. 55 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 174 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 78
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 50 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
20:00 Kroniki Riddicka - film
22:20 Con Air: lot skazańców - film
00:50 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 3 s. 3 - serial

07:00 Teledysk

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1390

08:35 Wrzeciono czasu - film

10:25 Gdzie jest bohater - film

11:00 Daleko od szosy odc. 2 - serial 

12:25 Daleko od szosy odc. 3 - serial 

13:55 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1390

14:20 Europejski Festiwal 

 Muzyki Filmowej

15:15 Taśmy Kultury odc. 21

15:25 Taśmy Kultury odc. 22

15:50 Szatan z siódmej klasy - film

17:45 Sztuczki - komediodramat 

19:25 Pojedynki stulecia odc. 8

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 111

20:25 Patton - film

23:20 Jak się robi muzykę rozrywkową  

 odc. 7 - serial

00:25 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 330
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 9 - serial
07:50 Ex libris
08:10 Taśmy bezpieki odc. 62
08:50 Marzyciele odc. 13
09:25 Chodzi nie o mnie, ile o lasy,  
 góry, pola - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 194
10:45 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - film
11:25 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 1 - film
12:30 Królowa Bona odc. 9 - serial 
13:35 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 5 - serial
14:30 Z biegiem Nilu odc. 2 - serial
15:30 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 5 - serial
16:35 Bezpieka 1944-56 odc. 1 - film
17:35 Ex libris
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial
19:45 Dubler - film
20:25 Litewskie drogi Potopu - film
21:05 Tajne akta III Rzeszy 
 odc. 4 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 49
22:35 Szerokie tory odc. 128
23:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial
00:00 Stara granica - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Życie Matki Teresy z Kalkuty  
 - film
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Powrót posła - spektakl teatralny 
13:30 Mama Antonia - film
14:00 Frank Duff i Legion Maryi - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 31 - serial
17:00 Misja Marty Robin - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 5 - serial
23:00 Samotny w sercu dżungli - film
23:50 Izba Pamięci Pułkownika  
 Kuklińskiego

05:55 Egzamin z życia odc. 9 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 28 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 143 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 198
11:25 Rodzinka.pl odc. 40 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 65
14:00 Coś dla Ciebie odc. 173
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 16 s. 2 
15:00 10 Paranienormalnych historii
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 42 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 74 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 246 - serial
22:25 Ziarno prawdy - film
00:25 Starsky i Hutch - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 32 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2317

11:00 Ukryta prawda odc. 961 - serial

12:00 Szpital odc. 850 - serial

13:00 Szkoła odc. 613 - serial

14:00 19+ odc. 314 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

15:30 Szkoła odc. 614 - serial

16:30 19+ odc. 315 - serial

17:00 Szpital odc. 851 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 962 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5475

20:00 Szybcy i wściekli VII - film

22:55 Sęp - thriller 

01:40 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 694 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 695 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 1 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 764 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 45 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 831 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2748 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 877 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3746
16:30 Na ratunek 112 odc. 280 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 270 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2749 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 297 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 7
21:35 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 6 s. 2
22:45 Immortals. Bogowie i herosi - film
01:05 Panaceum - film

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy

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

Rok po ułaskawieniu i powrocie zespołu Doma 
i Briana do USA pojawia się szukający zemsty 
Deckard Shaw. Gdy Shaw wysadza dom Toretto, 
Dominic rozpoczyna współpracę z tajnym agentem 
rządowym.

Żądny władzy król Hyperion wypowiada wojnę 
sąsiadom. Żeby zagwarantować sobie zwycięstwo, 
chce zdobyć łuk Aresa. Jedynym człowiekiem, który 
może przeciwstawić się planom monarchy, jest 
Tezeusz.

„Szybcy i wściekli VII”
(2015r.) TVN 20:00

„Immortals. Bogowie i herosi”
(2011r.) TV Puls 22:45

10:15 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

05:55 Klan odc. 3360
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 80 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 49
09:20 Rodzinny ekspres odc. 53
09:50 Tajemnice ludzkiego ciała 
 odc. 3 - serial
10:55 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
11:25 Korona królów odc. 113 - serial
11:55 Korona królów odc. 114 - serial
12:25 Korona królów odc. 115 - serial
13:00 Korona królów odc. 116 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 192
14:10 Jak to działa? odc. 147
14:40 Gen innowacyjności odc. 14 s. 2
14:55 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 22
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 258 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 5
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 8 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 35 s. 3 - serial 
21:30 Matylda - dramat
23:30 Misja w czasie - film
01:05 Jaka to melodia?

05:45 Ukryta prawda odc. 369 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 33 - serial 

09:30 Brzydula odc. 34 - serial 

10:00 Brzydula odc. 35 - serial 

10:35 Brzydula odc. 36 - serial 

11:05 Brzydula odc. 37 - serial 

11:35 Dziadek z przypadku 

 odc. 11 - serial

12:05 Dziadek z przypadku 

 odc. 12 - serial

12:35 Wallace i Gromit: Klątwa królika  

 - film

14:15 Zeus i Roksana - komedia 

16:25 Harry Potter i Insygnia Śmierci:  

 część II odc. 2 - film

19:00 Cast Away: poza światem - film

22:00 Sztanga i cash - komedia

00:45 Mea maxima culpa: 

 Milczenie Kościoła - film

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 8
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 23 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial
08:25 Dzielna Mysz odc. 14 - serial
08:45 Pup Star - komedia 
10:40 Policjantki i policjanci  
 odc. 465 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci   
 odc. 466 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci  
 odc. 467 - serial 
13:40 STOP Drogówka odc. 189
14:45 Szczęśliwy dzień - komedia
17:00 Policjantki i policjanci  
 odc. 468 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci  
 odc. 469 - serial 
19:00 Galileo odc. 710
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 9
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 237 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 238 - serial
23:05 Świt żywych trupów - horror 
01:10 STOP Drogówka odc. 189

06:00 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 82 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 4

08:45 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial

09:20 13. posterunek   

 odc. 10 s. 2 - serial

10:00 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 132 s. 3 - serial 

11:00 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 133 s. 3 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 134 s. 3 - serial 

12:55 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 135 s. 3 - serial 

13:50 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 136 s. 3 - serial 

14:50 Wielka zabawa TV Puls  

 w Dolinie Charlotty odc. 3

15:45 Miłość, szmaragd i krokodyl - film

17:55 Sześć dni, siedem nocy  

 - komedia

20:00 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - film

22:35 Twierdza - film

01:10 Straszny film III - komedia 

07:00 Nienasyceni odc. 8

07:30 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:10 Tygodnik kulturalny

09:00 Barbara i Jan odc. 3 - serial 

09:40 Barbara i Jan odc. 4 - serial 

10:20 Ballady Bułata Okudżawy

11:20 Szlakiem Kolberga odc. 31

11:55 Szukając Vivian Maier - film

13:30 Orzeł - dramat 

15:30 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:30 Wydarzenie aktualne

17:15 Słomiany wdowiec - komedia 

19:10 Za młodzi na śmierć   

 odc. 8 - serial

20:20 Śniadanie na Plutonie  

 - komediodramat 

22:35 Dranie w kinie odc. 39

23:20 Scena alternatywna w Opolu  

 - Jazz Band Młynarski/Masecki  

 i Kasia Lins

23:45 Scena alternatywna w Opolu 

 - Pink Freud

00:25 Dracula - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 331
07:00 Wszystkie kolory świata  
 odc. 6 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 9
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 9 s. 1
08:50 Przyłbice i kaptury odc. 3 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 39
10:35 Źródła naszej cywilizacji  
 odc. 4 - film
11:40 Dziewicza Nowa Zelandia  
 odc. 2 - serial
12:35 Planeta dinozaurów   
 odc. 3 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 118
14:15 Podróże z historią odc. 9 s. 1
14:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial
15:55 Spór o historię odc. 154
16:35 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 1 - film
17:40 Marzyciele odc. 14
18:20 Panny i wdowy odc. 3 - serial 
19:25 Krótkie popołudnie na Mazurach  
 - film
20:25 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
21:30 Polskie drogi odc. 9 - serial
23:15 Morskie Oko nasze
00:10 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 4 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć…   
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 5 - serial
15:00 Ostatni rzeźbiarz w szkle
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 34
16:00 Informacje dnia
16:10 Przełamywanie barier. Podróże  
 apostoła Pawła - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 2
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu   
 Matki Bożej Częstochowskiej 
  na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 18 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1924 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1925 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1391 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 199
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 5
12:15 Przypadkowy mąż - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 T jak TEY
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 246 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 19, Magazyn 
20:05 The Voice of Poland odc. 13 s. 9
22:15 Sierocki na sobotę odc. 5
23:30 Gotówka - dramat
01:25 Ziarno prawdy - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1102

11:00 Na Wspólnej odc. 2766 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2767 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2768 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2769 - serial

12:50 MasterChef odc. 7 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 8

16:00 Drzewo marzeń odc. 7 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5476

20:00 Mam talent odc. 8 s. 11

21:55 Siostry - komedia 

00:20 Jako w piekle, tak i na Ziemi  

 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 65

09:40 My3 odc. 66

10:10 Ewa gotuje odc. 344

10:45 Nasz nowy dom odc. 114

11:40 Śpiewajmy razem.

  All Together Now odc. 8

13:10 World of Dance - Polska odc. 7

14:45 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 6

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 48

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 113

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 114

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 298 - serial

20:05 Shrek Forever - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 95

0:00 Życzenie śmierci 4: Pojedynek - film

02:20 Tajemnice losu odc. 3141

16:25 Harry Potter 
i Insygnia śmierci

11:40 Policjantki 
i policjanci

10:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Barbara i Jan 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

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

Archeolodzy Scarlett i George oraz cierpiący 
na klaustrofobię kamerzysta Benji udają się na 
wyprawę do paryskich katakumb w poszukiwaniu 
kamienia filozoficznego Flamela. Każde z nich 
skrywa tajemnicę.

Harry, Ron i Hermiona opuszczają Hogwart 
i rozpoczynają zleconą im przed Dumbledore’a misję. 
Chcą znaleźć horkruksy – przedmioty, w których 
polujący na nich Voldemort ukrył część swojej duszy.

„Harry Potter i Insygnia 
Śmierci: część II”

(2011r.) TVN 7 16:25

„Jako w piekle, tak i na Ziemi”
(2014.) TVN 00:20
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3362
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia  
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień - aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 81 s. 2
09:00 Ziarno odc. 681
09:35 Weterynarze z sercem  
 odc. 54 - serial
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 90
10:30 Leśniczówka odc. 46 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 47 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 48 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Jezus w Afryce - film
13:25 Sekretne życie psów  
 odc. 1 - serial
14:25 Sonda II odc. 94
14:55 Spis treści - rozmowy  
 z Andrzejem Doboszem  
 odc. 23
15:05 Big Music Quiz odc. 19
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 42
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa  
 odc. 35 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 9 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 7 s. 5
22:15 Między światami - dramat
00:00 Matylda - dramat

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  

 milionerem? odc. 1

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 24 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial

08:25 Dzielna Mysz odc. 15 - serial

08:45 Wicher 2: Na przekór 

 wszystkiemu - film

11:00 Galileo odc. 710

12:00 Annie - komedia

14:35 Kuloodporny - film

16:45 Zmartwychwstały - dramat

19:00 Galileo odc. 711

20:00 Telefon - thriller 

21:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 239 - serial

22:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 240 - serial

23:50 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

00:50 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial

06:00 Flash odc. 21 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 22 s. 2 - serial

07:50 Flash odc. 23 s. 2 - serial

08:50 Skorpion odc. 24 s. 2 - serial

09:40 Skorpion odc. 25 s. 2 - serial

10:30 Następny proszę! odc. 5

11:35 Kacper - film

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:55 Willow - film

17:30 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - film

20:00 Szybcy i wściekli - film

22:10 Kroniki Riddicka - film

00:30 Ukryta tożsamość odc. 8 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 8

07:30 Teledyski

07:55 Dranie w kinie odc. 39

08:40 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 1 s. 2 - serial

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 3 - serial

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 260

11:35 Jutro oparzę się rano herbatą  

 - komedia 

13:20 O północy w Paryżu - komedia

15:10 Chuligan literacki odc. 101

15:45 Ravel by Cherkaoui/Verbruggen  

 - film

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 536

18:10 Kirk Douglas - film

18:15 Holden - film

18:25 Jajko - film

18:40 Gorączka mleka - film

19:10 Ojciec i syn - film

20:20 11 minut - thriller 

21:50 Trzeci punkt widzenia odc. 260

22:30 Ikona - film

23:35 Scena alternatywna odc. 72

00:15 Śniadanie na Plutonie 

 - komediodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 332

06:55 Wszystkie kolory świata  

 odc. 7 - serial

08:05 Skrawek nieba - film

09:05 Przyłbice i kaptury odc. 4 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 40

10:45 Historia jedzenia po amerykańsku  

 odc. 5 - serial

11:40 Z biegiem Nilu odc. 2 - serial

12:40 Ziemia, świat zwierząt  

 odc. 3 - serial

13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 9

14:15 Wierna rzeka - dramat

15:30 Ja syn polskiej ziemi.  

 Nie lękajcie się odc. 2 - film

16:05 Ex libris 

16:25 Wielka gra odc. 125

17:20 Wojownicy czasu odc. 19

18:00 Panny i wdowy odc. 4 - serial 

19:00 Morskie Oko nasze

20:00 Tajne akta III Rzeszy   

 odc. 4 - serial

21:00 Popioły - film

23:20 Wielki test o Polskich Siłach  

 Zbrojnych

00:45 Jedenaste przykazanie - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp.   
 Antoniego Długosza
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
09:35 Orłem być… - film
10:00 Msza św. Zamykająca 15.  
 zgromadzenie ogólne synodu  
 biskupów w Rzymie   
 - Bazylika św. Piotra
12:00 Uroczystości 100 lecia  
 poświęcenia kościoła  
 w Limanowej
14:00 52. Festiwal im.   
 Jana Kiepury odc. 1
14:55 Śladami apostoła Pawła  
 odc. 1 - serial
15:40 Gospodarcze filary 
 niepodległości odc. 4
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 2
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 2
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii

05:55 Barwy szczęścia   

 odc. 1927 - serial 

06:25 Barwy szczęścia   

 odc. 1928 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1392 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

11:15 W poszukiwaniu nowej Ziemi  

 odc. 2 - film

12:20 Pojedynek w Abilene - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake Off Junior odc. 8

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 50

16:25 The Voice of Poland odc. 13 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe   

 odc. 717 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą  

 odc. 17 s. 2

20:05 Śmierć nadejdzie jutro - film

22:25 Szlaban na wolność - komedia 

00:05 Szukając Kelly - western 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1103

11:00 Drzewo marzeń odc. 8 s.2

12:00 Co za tydzień odc. 873

12:45 Mam talent odc. 8 s. 11

14:40 Top Model odc. 8 s. 7

15:45 Lemony Snicket: Seria  

 niefortunnych zdarzeń - komedia 

18:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5477

20:00 MasterChef odc. 8 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 2 - serial

22:30 Batman: Początek - film

01:25 Szybcy i wściekli VII - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:20 Smerfy: Opowieść wigilijna - film

09:50 101 dalmatyńczyków II:  

 londyńska przygoda - film

11:30 Dobra wróżka - film

13:40 Shrek Forever - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 95

17:35 Nasz nowy dom odc. 126

18:40 Dom pełen życia odc. 5 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 287

20:00 W rytmie serca odc. 36 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 49

23:05 Ślad odc. 11 - serial

00:05 Ślad odc. 12 - serial

05:50 Ukryta prawda odc. 370 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 1 - serial

10:00 Brzydula odc. 38 - serial 

10:35 Brzydula odc. 39 - serial 

11:10 Brzydula odc. 40 - serial 

11:45 Brzydula odc. 41 - serial 

12:20 Brzydula odc. 42 - serial 

12:55 Dziadek z przypadku odc. 13 - serial

13:25 Dziadek z przypadku odc. 14 - serial

13:55 Dziadek z przypadku odc. 15 - serial

14:30 Miś Yogi - film

16:10 Scooby-Doo II: Potwory na gigancie  

 - komedia 

18:15 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

20:00 Szeregowiec Ryan  - film

23:30 Coś - horror 

01:50 Sposób na morderstwo  

 odc. 12 - serial

10:00 Brzydula 11:00 Galileo

06:00 Flash 13:20 O północy 
w Paryżu

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 13:40 Shrel Forever

Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa sprawiają, że 
młody Bruce Wayne postanawia walczyć z szerzącą 
się niesprawiedliwością. Przebiera się za nietoperza 
i wypowiada wojnę przestępcom.

6 czerwca 1944 r., alianci lądują w Normandii. Kapitan 
John Miller ma stworzyć specjalny oddział, którego 
zadaniem jest odnaleźć i sprowadzić ostatniego 
z czwórki braci Ryanów, który przeżył desant.

„Szeregowiec Ryan”
(1998r.) TVN 7 20:00

„Batman: Początek”
(2005r.) TVN  22:30
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 353 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 45 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 74 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 139 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Sekretne życie psów 
 odc. 1 - serial
13:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
14:00 Elif odc. 354 - serial 
14:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 192
16:05 Wieczna miłość odc. 46 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 6 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3363
18:30 Korona królów odc. 117 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 49 - serial 
21:00 Człowiek, który zatrzymał 
 - spektakl
22:35 Dekalog odc. 3 - dramat
23:45 Bohaterowie z Jamestown - film
00:50 100#Wolność

05:10 Ukryta prawda odc. 371 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 150 - serial 

07:05 Szpital odc. 431 - serial 

08:05 Brzydula odc. 41 - serial 

08:35 Brzydula odc. 42 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 706 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 151 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 605 - serial 

14:55 Szpital odc. 432 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 17 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 - serial

17:55 Brzydula odc. 43 - serial 

18:25 Brzydula odc. 44 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 707 - serial 

20:00 Lawina - film

22:00 Kości odc. 9 s. 12 - serial

22:55 Szeregowiec Ryan  - film

02:25 Lista klientów odc. 1 - serial 

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 2
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 2 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 3 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 49
09:00 Septagon - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 21
11:25 Benny Hill odc. 26
12:00 Detektywi w akcji odc. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 3 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 165
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 39 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 39 - serial 
18:00 Septagon odc. 33 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 470 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 241 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial
22:00 Galileo odc. 710
23:00 Galileo odc. 711
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 56 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 175 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 79
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 51 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - film
21:55 Anatomia strachu - thriller 
23:30 Lockout - film
01:40 Taki jest świat

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Sztuczki - komediodramat 

10:20 Marchenbilder - Obrazki 

 z bajek - film

11:00 Daleko od szosy odc. 4 - serial 

12:25 Daleko od szosy odc. 5 - serial 

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:10 Koty to dranie - film

15:25 Czarna suknia - dramat

16:15 Taśmy Kultury odc. 23

16:25 Taśmy Kultury odc. 24

16:45 Pestka - melodramat 

18:25 Chuligan literacki odc. 101

18:55 Signum

19:10 Którędy po sztukę odc. 80

19:20 Zbigniew Makowski

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Geniusz odc. 8 - serial

21:20 Safari - film

23:00 Kronos odc. 19

23:45 11 minut - thriller 

01:15 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 333
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial
07:55 Ex libris
08:15 Ex libris
08:40 Wojownicy czasu odc. 19
09:25 Bezpieka 1944-56 odc. 1 - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 115
10:50 Stara granica - film
11:25 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial
12:30 Królowa Bona odc. 10 - serial 
13:40 Umarłem, aby żyć  - film
15:25 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 3 - serial
16:15 Spór o historię odc. 155
16:55 Bezpieka 1944-56 odc. 2 - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial
19:45 Ex libris
20:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 10
22:35 Marzyciele odc. 14
23:05 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
00:10 Lotnicy kosmonauci - film

08:00 Informacje dnia 
08:15 Kościuszko: 
 Jeszcze Polska zatańczy - film
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie  
 Leonarda da Vinci” odc. 5 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Jan Paweł II - papież, który  
 tworzył historię odc. 4 - serial
15:25 Matka Speranza - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja  
 w ramach Tygodnia Misyjnego 
 w parafii pw. MB 
 Częstochowskiej i św. Kazimierza  
 w Mońkach
19:30 Królestwo pod wodą - 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 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 97 - serial
23:00 Wytrwali w wierze 

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 161
07:20 Na sygnale odc. 144 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 200
11:25 Rodzinka.pl odc. 41 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 66
14:10 Bake Off Junior odc. 8
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 43 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 75 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 55
20:55 M jak miłość odc. 1393 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 6 - western 
22:50 Dzielnica bankowa odc. 6 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 3 - serial
00:50 Szlaban na wolność - komedia 

05:50 Uwaga! odc. 5477

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 34 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 34

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2318

11:00 Ukryta prawda odc. 962 - serial 

12:00 Szpital odc. 851 - serial 

13:00 Szkoła odc. 614 - serial 

14:00 19+ odc. 315 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8

15:30 Szkoła odc. 615 - serial

16:30 19+ odc. 316 - serial

17:00 Szpital odc. 852 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 963 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5478

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2770 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 204,

21:30 Top Model odc. 9 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 9 s. 3 - serial

23:35 Last Minute - komedia

01:20 Co za tydzień odc. 873

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 696 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 697 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 2 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 765 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 46 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 712 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2749 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 638 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3747
16:30 Na ratunek 112 odc. 281 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 271 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2750 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 299 - serial
20:10 Porwanie - thriller
22:35 Sprawiedliwość ulicy - thriller 
00:40 Suma wszystkich strachów - film

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy 10:20 Sensacje XX wieku

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

Nathan wiedzie beztroskie życie do dnia, w którym 
odkrywa swoje zdjęcie z dzieciństwa na stronie 
internetowej poświęconej osobom zaginionym. 
Wkrótce jego rodzice zostają zamordowani.

Narciarzom w kurorcie w Alpach zagraża lawina. 
Decyzja o natychmiastowej ewakuacji jest 
odwlekana, ponieważ wyjazd turystów oznaczałby 
utratę zysków.

„Lawina”
(2008r.) TVN 7 20:00

„Porwanie”
(2011r.) Polsat 20:10



Wtorek, 30 października 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 354 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 46 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 75 s. 6 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 140 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 117 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:39 To się opłaca
12:55 Cudaczne stroje zwierząt - film
14:00 Elif odc. 355 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 49 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 47 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 7 - serial
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3364
18:30 Korona królów odc. 118 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 50 - serial 
21:00 Uroczysty koncert z okazji 
 100. rocznicy odzyskania  
 niepodległości 
22:15 Jednostka X odc. 8 - serial
23:00 Otchłań - film
01:55 Ciemne śluby - film

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1159 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 151 - serial 

07:05 Szpital odc. 432 - serial 

08:05 Brzydula odc. 43 - serial 

08:35 Brzydula odc. 44 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 707 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 152 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 606 - serial 

14:55 Szpital odc. 433 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 18 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 45 - serial 

18:25 Brzydula odc. 46 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 708 - serial 

20:00 Wyspa tajemnic - film

22:55 Ojciec chrzestny III - film

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 3

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 3 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 4 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 50

09:00 Septagon odc. 33 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 22

11:25 Benny Hill odc. 27

12:00 Detektywi w akcji odc. 4 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 5 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 166

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 470 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 40 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 40 - serial 

18:00 Septagon odc. 34 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 471 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 242 - serial

21:00 Gwiezdne wrota - film

23:40 Tajna broń - film

06:00 Kontrakt na miłość odc. 57 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 176 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 80
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 52 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
20:00 Czerwony smok - thriller 
22:25 Szybcy i wściekli - film
00:45 Polowanie na drużbów - komedia 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Pestka - melodramat 

10:15 Zbrodnia i kara - film

11:00 Daleko od szosy odc. 6 - serial 

12:20 Daleko od szosy odc. 7 - serial 

14:05 Studio Kultura - rozmowy

14:25 Żegnaj, Solo - dramat

16:05 Taśmy Kultury odc. 25

16:15 Taśmy Kultury odc. 26

16:30 Rybak na dnie morza - film

16:55 Hannah Arendt - film

18:55 Kronos odc. 19

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Opera „Armide”  

21:45 Niespokojni - melodramat 

23:25 Dezerterzy

23:55 Trampkarze - film

00:35 Kiedy będę ptakiem - film

06:50 Był taki dzień odc. 334
06:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial
07:50 Ex libris
08:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 49
08:35 Flesz historii 
09:05 Bezpieka 1944-56 odc. 2 - film
10:00 Sensacje XX wieku odc. 91
10:30 Sensacje XX wieku odc. 92
11:05 Spór o historię odc. 156
11:40 Armenia patrzy na Europę...
12:10 Królowa Bona odc. 11 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 8 - serial
14:25 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 8 - serial
16:05 Marzyciele odc. 14
16:40 Bezpieka 1944-56 odc. 3 - film
17:30 Ex libris
17:45 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 3
18:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 12 - serial
19:55 Po latach niewoli wstaje Polska  
 1914-1918 - film
21:00 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 3 - film
22:00 Jak było? odc. 23
22:40 Popioły - film
00:55 Sensacje XX wieku odc. 89

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
08:40 Świadkowie - serial
09:05 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 3 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Koncert prof. Juliana   
 Gembalskiego w Sanktuarium 
 NMP Gwiazdy Nowej  
 Ewangelizacji i Świętego 
 Jana Pawła II 
13:10 Nuty nadziei - film
13:20 Kartka z kalendarza
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Papieski fotograf Adam Bujak  
 odc. 3
14:00 Dziesięć przykazań - serial
14:50 Święty Augustyn - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery Cykl reportaży
18:00 Reprezentacyjny Zespół  
 Artystyczny Wojska Polskiego 
 w Centrum Kongresowym 
 ICE Kraków 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 21 s. 3 - serial
22:40 Wystarczy sobą być 
23:40 Wenezuela - San Félix

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1393 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 145 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 201
11:25 Rodzinka.pl odc. 42 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości odc. 67
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1393 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 44 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 191 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 76 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 56
20:55 M jak miłość odc. 1394 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Tu się żyje - film
00:05 Rodzinka.pl odc. 246 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2319

11:00 Ukryta prawda odc. 963 - serial

12:00 Szpital odc. 852 - serial

13:00 Szkoła odc. 615 - serial

14:00 19+ odc. 316 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 8

15:30 Szkoła odc. 616 - serial

16:30 19+ odc. 317 - serial

17:00 Szpital odc. 853 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 964 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5479

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2771 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 205

21:30 Diagnoza odc. 9 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1141

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 9 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 698 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 699 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 3 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 766 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 47 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 713 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2750 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 639 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3748
16:30 Na ratunek 112 odc. 282 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 272 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2751 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 300 - serial
20:05 Ślad odc. 13 - serial
21:05 Ślad odc. 14 - serial
22:05 Suma wszystkich strachów - film
00:45 Zła kobieta - komedia 

07:05 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy 10:00 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Dwaj detektywi prowadzą śledztwo w sprawie 
zniknięcia jednej z pacjentek zakładu 
psychiatrycznego dla kryminalistów mieszczącego 
się na wyspie. Wkrótce nadciąga huragan, 
a w więzieniu wybucha bunt.

Egiptolog Daniel Jackson odczytuje tajemnicze 
hieroglify. Wyzwala moc ukrytą w pierścieniu 
z pozaziemskiego metalu, a dzięki temu komandosi 
i naukowiec wyruszają na obcą planetę.

„Gwiezdne wrota”
(1994r.) TV 4 21:00

„Wyspa tajemnic”
(2010r.) TVN 7 20:00



Środa, 31 października 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 355 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 47 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 76 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 141 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 118 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Żyjąc wśród wilków - film
14:00 Elif odc. 356 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 50 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 48 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 8 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3365
18:30 Korona królów odc. 119 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie arcybiskupa Stanisława  
 Gądeckiego na uroczystość 
 Wszystkich Świętych 
 Przemówienie 
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 51 - serial 
21:00 Wielki test o powietrzu
22:25 Między światami - film
23:25 Sztandary Niepodległości 
00:25 Bez tożsamości 
 odc. 2 s. 2 - serial 

05:10 Ukryta prawda odc. 372 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 152 - serial 

07:05 Szpital odc. 433 - serial 

08:05 Brzydula odc. 45 - serial 

08:35 Brzydula odc. 46 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 708 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 153 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 607 - serial 

14:55 Szpital odc. 434 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 19 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 47 - serial 

18:25 Brzydula odc. 48 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 709 - serial 

20:00 Wyścig po życie - film

21:55 Family: Dzieci psychodelicznej  

 sekty - film

00:05 Coś - horror 

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 4
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 4 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 5 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 51
09:00 Septagon odc. 34 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 23
11:25 Benny Hill odc. 28
12:00 Detektywi w akcji odc. 6 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 167
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 471 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 41 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 41 - serial 
18:00 Septagon odc. 35 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 472 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 243 - serial
21:00 Oko za oko odc. 9 - serial 
22:00 Wzgórza mają oczy - horror 
00:20 Trampolina odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 58 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 81
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 53 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 92 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 139 s. 3 - serial 
20:00 Noe: Wybrany przez Boga - film
22:50 Życzenie śmierci II - dramat
00:35 Następny jesteś ty - thriller 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Hannah Arendt - film

10:35 Krzesany Balet 

11:00 Maria Curie odc. 1 - serial

12:35 Maria Curie odc. 2 - serial

14:10 Studio Kultura - rozmowy

14:30 Słodkie oczy - komedia 

15:40 Taśmy Kultury odc. 27

15:55 Taśmy Kultury odc. 28

16:20 Historia pewnej miłości - komedia 

17:30 Chce się żyć - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Gebo i cień - dramat

22:05 Pegaz odc. 110

22:40 Przeżyć: Metoda Houellebecqa  

 - film

00:05 Niespokojni - melodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 335
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 12 - serial
07:55 Archiwum zimnej wojny odc. 10
08:35 Jak było? odc. 23
09:15 Bezpieka 1944-56 odc. 3 - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 89
10:40 Sensacje XX wieku odc. 90
11:15 Po latach niewoli wstaje Polska  
 1914-1918 - film
12:20 Królowa Bona odc. 12 - serial 
13:15 Ex libris
13:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 9 - serial
14:30 Morskie Oko nasze
15:15 Ex libris
15:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial
16:35 303 - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial
18:50 Napoleon odc. 1 - serial 
19:55 Instynkt przetrwania odc. 6 - serial
21:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 6 - film
22:00 Koło historii odc. 30
22:35 Epitafium dla Barbary  
 Radziwiłłówny - dramat
00:10 Sensacje XX wieku odc. 168

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 2 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Proces przeciwko szatanowi  
 - film
14:00 Effetha - okno na świat - film
14:45 Inwazja pogan: Halloween 
 - cukierek albo psikus - film
15:30 Petra - tajemnicze miasto 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Sens przemijania 
16:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus - Droga Narodu  
 Wybranego - film

06:00 M jak miłość odc. 1394 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 146 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 202
11:25 Rodzinka.pl odc. 43 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 68
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1394 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:00 Nabożeństwo na Święto  
 Reformacji w Ozorkowie
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 192 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 77 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1931 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 21 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 718 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 204 - serial 
22:35 Dotyk miłości - melodramat 
00:55 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2320

11:00 Ukryta prawda odc. 964 - serial

12:00 Szpital odc. 853 - serial

13:00 Szkoła odc. 616 - serial

14:00 19+ odc. 317 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8

15:30 Szkoła odc. 617 - serial

16:30 19+ odc. 318 - serial

17:00 Szpital odc. 854 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 965 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5480

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2772 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 206,

21:30 Ameryka Express odc. 9

23:05 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia

01:15 Oszuści odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 700 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 701 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 4 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 767 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 48 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 714 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2751 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 640 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3749
16:30 Na ratunek 112 odc. 283 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 273 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2752 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 94 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 537 - serial
20:40 Zła kobieta - komedia
22:40 Jutro będzie futro - komedia 
00:50 Obsesja - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 08:35 Hannah Arendt 10:10 Sensacje XX wieku

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

Były policjant zabiera rodzinę na wycieczkę 
do Kalifornii. W trakcie podróży psuje im 
się samochód. Okazuje się, że pustkowie 
zamieszkiwane jest przez grupę polujących na 
ludzi górników mutantów.

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

„Wzgórza mają oczy”
(2006r.)  TV 4 22:00

„Wojownicze żółwie ninja”
(2014r.) TVN 23:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 11 8 °C
 opady: 0,1 0,4 mm
 ciśnienie: 1016 1015 hPa
 wiatr: 26 24 km/h 

 temperatura: 9 4 °C
 opady: 0,6 2,5 mm
 ciśnienie:  1014 1020 hPa
 wiatr: 23 25 km/h 

 temperatura: 7 5 °C
 opady: 4 1,5 mm
 ciśnienie: 1015 1014 hPa
 wiatr: 38 30 km/h 

 temperatura: 8 7 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1016 1019 hPa
 wiatr: 32 9 km/h 

 temperatura: 9 6 °C
 opady: 2 0,5 mm
 ciśnienie: 1018 1016 hPa
 wiatr: 25 18 km/h 

 temperatura: 7 5 °C
 opady: 0,1 0,4 mm
 ciśnienie: 1015 1010 hPa
 wiatr: 17 19 km/h 

 temperatura: 9 6 °C
 opady: 1 0,2 mm
 ciśnienie: 1006 1000 hPa
 wiatr: 23 20 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

sernik mleczny
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składniki (dwie porcje): 

1 kg twarogu (może być z wiaderka)
8 jaj
1 szkl. cukru
cukier waniliowy
1,5 szkl. mleka w proszku
2 budynie śmietankowe
1,5 szkl. mleka
150 g masła
szczypta soli
3 op. herbatników petit Beurre
masa kajmakowa (z puszki)

sposób wykonania:
Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Rozpuścić masło. Twaróg, żółtka, cukier wa-

niliowy, mleko w proszku, sól i wystudzone masło wymieszać krótko mikserem, dodać budynie roz-
puszczone w mleku i jeszcze raz wymieszać. Białka ubić na sztywno z cukrem. Za pomocą szpatułki 
lub łyżki delikatnie wymieszać płynną masę twarogową z białkami. 

Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, na dnie ułożyć herbatniki. Wlać masę sernikową. Do 
piekarnika wstawić naczynie żaroodporne wypełnione gorącą wodą, a potem wstawić ciasto. Piec  
20 min. w 180 st. C (bez termoobiegu), a potem jeszcze ok. 1 godz. w 160 st. C. Wystudzić w piekarniku, 
przy uchylonych drzwiczkach.

Masę kajmakową rozpuścić, wstawiając puszkę do gorącej wody lub delikatnie podgrzewając jej 
zawartość. Rozprowadzić na przestudzonym serniku. 

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Zajęcia dodatkowe 
dla twojego dziecka

RODZICIELSTWO  Basen, karate, taniec, szkoła muzyczna, kółko teatralne, dodatkowy angielski – jakie 
zajęcia pozalekcyjne wybrać dla dziecka, by były pożyteczne?

Nastały takie czasy, że 
dzieci ciągle muszą „coś robić”. 
Świat zmierza do przodu, nauka 
w szkole przestaje wystarczać. 
W trosce o przyszłość naszych 
pociech, staramy się im zapew-
nić jak najlepsze zaplecze edu-
kacyjne. Odpowiednie zajęcia 
dodatkowe powinny nie tylko 
uczyć, ale także bawić. Jednak 
im więcej możliwości, tym trud-
niej wybrać. 

Zanim zaplanujecie dziecku 
czas wolny, koniecznie skon-
sultujcie wszystko z głównym 
zainteresowanym. Po lekcjach 
w szkole, gdzie nasza pocie-
cha ma narzucone przedmioty, 
których musi się uczyć, warto 
wybrać coś, co pozwoli na roz-
winięcie wyobraźni twórczej, 
kontaktów społecznych oraz 
sprawności ruchowej. Zróbcie 
wspólnie krótką listę, uwzględ-
niając jego/jej wymarzone za-
jęcia dodatkowe oraz takie, 
które wpłyną bezpośrednio na 

kreatywny rozwój. Przed złoże-
niem deklaracji wzięcia udziału 
w określonych zajęciach, warto 
zapisać się na lekcję pokazową. 
Jeśli więc korci cię, by zapisać 
syna czy córkę na lekcje gry na 
skrzypcach, bo sama niegdyś 
o tym marzyłaś, upewnij się, 
czy twoja pociecha również tego 
chce. 

Dziecko ma głos
Najgorszym doradcą są nie-

spełnione marzenia rodziców. 
Dlatego w tej kwestii głos de-
cydujący powinna mieć osoba 
najbardziej zainteresowana, bo 
przecież zajęcia dodatkowe mu-
szą nie tylko dawać korzyści edu-
kacyjne, lecz przede wszystkim 
sprawiać przyjemność. Jednak 
nie polegaj wyłącznie na chęci 
dziecka, raczej mu pomóż wy-
brać, niczego nie narzucając, ale 
odradzając wybór, który mógłby 
być nietrafny. Ważne jest, by nie 
ulegać modzie, tylko realizować 
indywidualne potrzeby dziecka. 

Rodzic powinien przyjrzeć się 
temu, kto prowadzi zajęcia i kto 
na nie uczęszcza.

Sygnały przemęczenia
Wybierając zajęcia pozasz-

kolne, warto też pamiętać, że 
czas wypełniony do maksimum 
to nie jest najlepszy pomysł, ale 
druga skrajność i zupełna rezy-
gnacja z rozwijania pasji i zain-
teresowań dziecka, też nie jest 
właściwą drogą. We wszystkim 
musi być zachowana proporcja. 
Jeśli dziecko tym, co robi będzie 
zmęczone, to zamiast przyspie-
szyć jego rozwój, możemy go 
spowolnić, a nawet doprowadzić 
do depresji. Bacznie obserwuj-
my, czy nie nałożyliśmy na nie 
zbyt wielu obowiązków i czy na-
sza pociecha potrafi udźwignąć 
wszystkie zadania. Najważniej-
sze jest, aby dać dziecku moż-
liwość wyboru, nie 5-6 zajęć, ale 
2-3 maksymalnie. 

Gdy lekcje kończą się późno, 
a pracy domowej jest sporo, le-
piej ograniczyć zajęcia pozalek-
cyjne do jednego albo zupełnie 
z nich zrezygnować. Jeśli zbyt 
wysoko postawisz poprzeczkę, 
dziecko nie będzie dawało sobie 
rady. Zajęcia dodatkowe należy 
wybrać w taki sposób, by nie 
kolidowały z harmonogramem 
lekcji, a później czasem prze-
znaczonym na odrabianie lekcji. 

Zajęcia pozalekcyjne nale-
ży podzielić na dwie grupy. Do 
pierwszej można zaliczyć kursy 
ogólnorozwojowe, kładące na-
cisk na zainteresowania, dodat-
kowe umiejętności, pomagające 
dzieciom odnaleźć hobby. Do 
drugiej grupy zaliczamy zajęcia 
edukacyjne, korepetycje, zajęcia 

zwiększające kompetencje na-
szych pociech. 

Co wybrać?
Jeśli twoje dziecko jest nie-

śmiałe, zaproponuj mu kurs 
tańca. To idealny sposób na 
ćwiczenie odwagi. Poszczegól-
ne szkoły tańca często uczą 
wszystkich gatunków tańca: od 
ludowego, przez klasyczne, po 
nowoczesny.

Zajęcia plastyczne sprawdzą 
się w przypadku pociech z dużą 
wyobraźnią. Gdy dziecko chętnie 
rysuje, maluje i lepi z plasteliny, 
to czas wolny wypełniony w taki 
sposób rozwinie jego wyobraź-
nię. Podczas przygotowania 
dziecka do takich zajęć, warto 
zwrócić uwagę na jakość pro-
duktów, które będą używane. 
Kredka kredce nierówna. 

Można także zastanowić się 
nad zajęciami ruchowymi. Coraz 
bardziej popularne, zwłaszcza 
wśród chłopców, są szkoły wal-
ki. Również wiele dziewczynek 
decyduje się ćwiczyć karate czy 
judo. Trochę ruchu przyda się 
każdemu dziecku – zwłaszcza 
jeśli sporo godzin spędza w ław-
ce; a przede wszystkim temu, 
które rozpiera energia. Zajęcia 
ruchowe są dobrym pomysłem 
dla dziecka lubiącego aktywność 
ruchową, wysiłek, wyzwania. 
Propozycji jest wiele.

Warsztaty teatralne to 
świetny pomysł dla małych ar-
tystów. Dzieci uczą się na nich 
grać, same przygotowują kostiu-
my i scenografię, a także wysta-
wiają przedstawienia. Dają tak-
że możliwość ekspresji swoich 
emocji i wrażliwości. Natomiast 
wcielanie się w bohaterów na 

scenie rozwija empatię.
Decydując się na zapisanie 

swojej pociechy na zajęcia do-
datkowe, musisz także pamię-
tać, że to nie tylko obowiązek 
dla dziecka, ale także dla ciebie. 
Bardzo często zajęcia odbywają 
się poza szkołą, oferowane są 
przez domy kultury, lokalne klu-
by sportowe, wyspecjalizowane 
firmy edukacyjne, a tam trze-
ba dziecko przywieźć, a później 
odebrać. Planując grafik zajęć, 
weźmy pod uwagę własne go-
dziny pracy, dojazd, lokalizację 
placówki, odległość od miejsca 
zamieszkania czy zakładu pra-
cy.

Mimo że języki obce są 
przedmiotami obowiązkowymi 
w szkole, to wciąż wielu rodzi-
ców i dzieci decyduje się, by po-
głębiać swoją wiedzę w tej dzie-
dzinie. Warto pamiętać, że takie 
lekcje niewątpliwie zaprocentu-
ją w przyszłości.

Pamiętajmy też o tym, żeby 
przy wyborze zajęć sprawdzić, 
czy dana placówka ma odpo-
wiednie przygotowanie do tego, 
by organizować czas wolny dzie-
ciom. 

Zajęcia pozalekcyjne powin-
ny przynosić jak najwięcej ko-
rzyści. Ważne, by dziecko cho-
dziło na nie przede wszystkim 
z przyjemnością, a nie z powodu 
przykrego obowiązku lub tylko 
dlatego, by zaspokoić wygóro-
wane ambicje rodziców. Warto 
pamiętać, że dziecko to wciąż 
dziecko i po szkole powinno 
mieć przede wszystkim czas na 
zabawę. 

(mb)
fot. pixabay/ilustracyjne
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Nadwiślański spacer
TURYSTYKA  Dolina Wisły – jedynej rzeki w Europie, która płynie swoim nurtem, nieuregulowanym 
ręką człowieka – wymaga specjalnej troski i ochrony. Warto wybrać się do Zespołu Parków Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego na jesienny spacer lub przejażdżkę rowerową

Zespół Parków Chełmińskie-
go i Nadwiślańskiego został po-
wołany w 2003 roku. Zajmuje on 
obszar ponad 60 tys. ha i leży 
na terenie 16 gmin wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, 
wzdłuż obu brzegów Wisły. Jego 
granice zamykają dwie miejsco-
wości: Bydgoszcz i Nowe. Stolica 
parku mieści się Świeciu nad Wi-
słą. W ZPCiN jest 14 rezerwatów 
i ponad 100 pomników przyro-
dy. Nie brakuje też atrakcji tury-
stycznych i historycznych. 

Na uwagę na pewno za-
sługuje Chełmno, czyli miasto 
zakochanych. Leży na prawym 
brzegu Wisły i jest usytuowane 
przy trasie na Gdańsk. Słynie 
z zabytkowych kościołów. Jeden 
z nich to Bazylika Wniebowzięcia 
NMP, z której wieży, udostępnia-

nej dla turystów, rozpościera się 
wspaniały widok na panoramę 
miasta, m.in. na świątynie św. 
Jakuba Starszego czy św. Du-
cha. Średniowieczne Chełmno 
to zabudowa z czerwonej cegły, 
która dominuje w zabytkowych 
budynkach i murach obron-
nych. Odmienny jest natomiast 
renesansowy ratusz, który jest 
koloru białego. Właśnie ratusz 
i całkiem spory rynek przycią-
gają wielu turystów. W pobliżu 
deptaka można znaleźć ławecz-
kę zakochanych, na której moż-
na chwilę odpocząć, a przyniesie 
to szczęście w związku.

Niedaleko Chełmna znajdu-
je się miejsce historyczne, czyli 
góra zamkowa w Starogrodzie. 
Tu w XIII wieku wzniesiono za-
mek krzyżacki, gdzie podpisa-

no akty lokacyjne dla Torunia 
i Chełmna. To również miejsce 
kultu religijnego, gdyż w mu-
rach zamkowych były przecho-
wywane relikwie św. Barbary. 
Niestety, zamek nie doczekał 
naszych czasów. Pozostało tylko 
wzniesienie, skąd rozpościera 
się widok na dolinę Wisły.

Twierdza Chełmno znajduje 
się w odległości około 6 kilome-
trów od samego miasta. Zbudo-
wana w latach 1901-1909 przez 
władze pruskie, rozbudowana 
w 1915, po wybuchu I wojny 
światowej. Miała być bastionem 
obronnym Dolnej Wisły. W skład 
twierdzy wchodzi 8 fortów pie-
choty, 4 schrony piechoty oraz 
2 baterie armat. Twierdza jest 
udostępniona do zwiedzania dla 
turystów, ale na poznanie jej hi-

storii trzeba zarezerwować spo-
ro czasu.

Świecie leży na lewym brze-
gu Wisły. Tu na uwagę zasłu-
gują ruiny zamku krzyżackiego 
z wieżą zamkową. Wysoka na 
ponad 34 m jest udostępniona 
dla turystów, ale tylko z prze-
wodnikiem. Z wieży widokowej 
widać w kierunku zachodnim 
zbocze Doliny Wisły, czyli Czar-
cie Góry ze strefą osuwisk. Je-
sienią w ruinach zamku odbywa 
się Maraton Piosenki Osobistej 
„Nocne śpiewanie”.

Nieopodal Świecia, w miej-
scowości Chrystkowo, znajduje 
się zabytkowa chata, wokół któ-
rej został utworzony Ośrodek 
Dydaktyczno-Muzealny z kolek-
cją drzew owocowych występu-
jących na terenie Dolnej Wisły.

Niedaleko Chełmna można 
z kolei odwiedzić jeden z licz-
nych rezerwatów przyrody. 
„Góra św. Wawrzyńca” to re-
zerwat z roślinnością stepową. 
Zajmuje ok. 0,75 ha i znajdzie-
my tam np. pięciornicę piasko-
wą czy ostnicę włosowatą. Góra 
św. Wawrzyńca to wał ziemny, 
na którym odkryto ślady arche-
ologiczne osady ludzkiej z 1065 
roku. Drugi z rezerwatów ste-
powych to „Zbocza Płutowskie”. 
Inną ciekawostką przyrodniczą 
są rezerwaty leśne „Płutowo” 
(ochroną objęty jest grąd sub-
kontynentalny) i „Łęgi na Ostro-
wiu Panieńskim” (unikatowy łęg 
wiązowo-jesionowy).

Zespół parków to korytarz 
ekologiczny fauny i flory, ale 
także korytarz turystki pieszej 
i rowerowej. Dla turystów pie-

szych wyznaczono kilkanaście 
szlaków o długości od kilku do 
kilkunastu kilometrów. Są to 
przeważnie szlaki wokół głów-
nych miejscowości parku, czyli 
Chełmna, Świecia czy Bydgosz-
czy. W szlakach rowerowych 
mamy bardzo duży wybór – od  
jednodniowych po wielodniowe, 
które wymagają od nas dyspozy-
cyjności i dobrego przygotowa-
nia. Najdłuższy jest szlak „Tysią-
ca jezior”, prowadzący z Francji 
do Rosji, oznakowany kolorem 
zielonym (szlak Euro-Route R1). 
Jego długość na naszym odcinku 
to 200 kilometrów. W skład tego 
szlaku wchodzi bardzo ciekawy 
odcinek o długości około 86 ki-
lometrów, który nas zaprowadzi 
do Torunia i Grudziądza. Szlak 
pomarańczowy na prawym brze-
gu Wisły prowadzi z Dobrzynia 
n/Wisłą do Torunia i Chełmna, 
a szlak idący lewą stroną Wisły 
– z Włocławka, przez Bydgoszcz, 
do Świecia.

Na trasy tego tak dużego 
parku dobrze jest się wybrać 
także w okresie letnim, kiedy 
to gospodarze poszczególnych 
gmin organizują liczne imprezy, 
np. festiwal smaku i święto mio-
du w Grucznie. 

Poznanie Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego Parku Krajo-
brazowego wymaga sporo cza-
su, ale przede wszystkim chęci 
aktywnego spędzenia go. W te 
strony naszego województwa 
możemy z powodzeniem wy-
brać się kilkukrotnie, by poznać 
ich uroki.

(Maw)
fot. wikipedia.org/pixabay

Chełmiński rynek z renesansowym ratuszem

Chrystkowo, chata mennonitów z 1770 roku Jeden z chełmińskich kościołów
Rezerwat roślinności kserotermicznej „Zbocza Płutowskie”, 
Starogród k. Chełmna 
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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)

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. Może będzie 
chodziło o przemeblowanie, a może o zmianę banku 
czy opiekunki do dziecka. W sprawach zawodowych 
postaraj się udowodnić, że jesteś kompetentny, a zy-
skasz ofertę współpracy albo dostaniesz awans.

Mimo jesieni, ty chcesz działać na zwiększonych ob-
rotach. Nie zabraknie ci energii, tylko jak ją spożyt-
kować? Jeśli chcesz zmienić pracę, wyślij aplikację 
bądź umów się na rozmowę. Wcześniej wybierz się na 
zakupy i kup sobie coś ładnego, to sprawi, że będzie 
bardziej pewna siebie. W sferze uczuć zaskoczenie: 
przyjaźń może nagle przerodzić się w miłość.

W pracy wreszcie poczujesz grunt pod nogami. 
Doda ci to pewności siebie i sprawi, że zaczniesz za-
stanawiać się, czy nie powinieneś starać się o wyż-
sze stanowisko. Szef dostrzeże twoje kierownicze za-
pędy i raczej będzie im przychylny. W tym tygodniu 
energii, witalności i kreatywności inni będą mogli ci 
pozazdrościć. W sprawach sercowych stabilizacja.

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które 
od jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci 
sprzyjają, możesz śmiało przystąpić do działania. 
Tydzień upłynie pod znakiem sukcesów, niezależ-
nie od tego, gdzie akurat będziesz. W pracy zasko-
czysz szefa formą intelektualną.

Jesteś błyskotliwy, otwarty na nowe przedsięwzięcia 
i masz wiedzę – to klucz do zawodowego sukcesu. 
Pamiętaj jednak o dawnych porażkach. Choć były 
bolesne, wiele cię nauczyły. Samotne Wagi mają 
szansę na spotkanie ciekawej osoby w nietypowym 
miejscu.

Wykaż się zdolnościami, które przecież posiadasz. 
Przyszła pora naprawienia błędów, które niedawno 
ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez problemu, 
bo przecież te potknięcia wynikały z natłoku zadań, 
a nie twojej niekompetencji. Rewolucja w sprawach 
sercowych.

Wiele spraw będzie teraz zależało od opinii lub 
działań osób postronnych. Skoro nie masz na nie 
wpływu, poddaj się ich biegowi. Niewykluczone, że 
czyjaś decyzja bardzo cię zdenerwuje. Żeby odre-
agować, zorganizuj weekendowy wypad z przyja-
ciółmi. Dobrze ci to zrobi.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu Baranów. 
Jeśli zamierzasz wybrać się na terapię, skorzystać 
z usług coacha, nauczyć się czegoś nowego, co spra-
wi, że będziesz czuł się lepiej sam ze sobą – teraz jest 
na to czas. Będziesz w nostalgicznym nastroju, ale 
nie daj się jesiennej chandrze. Chodź na spacery, 
zapisz się na zumbę lub jogę, przewietrz szafę.

W tym tygodniu będziesz miał nieco mniej energii, 
więc nie bierz się za realizację nowych planów, bo 
wszystko spali na panewce, a ty będziesz mocno 
rozczarowany. Zastanów się, co może ci się przydać 
w niedalekiej przyszłości? Znajomość programu 
komputerowego, języka, jakichś umiejętności? Po-
staw na coś pożytecznego, a w międzyczasie pod-
ładuj baterie.

Twoje plany nabiorą rozpędu i wreszcie poczujesz, 
że wszystko rusza do przodu. Z dnia na dzień będzie 
lepiej, także w sferze finansowej. Twoje konto od-
czuje przypływ gotówki, ale musisz działać aktywnie, 
pokazywać się na spotkaniach i uczestniczyć w dys-
kusjach. Wszystko toczyć się będzie dynamicznie, 
pamiętaj o zachowaniu równowagi.

Nagle okaże się, że nie dajesz sobie rady z zadaniami, 
których niedawno się podjąłeś. Pora przyznać: sytu-
acja cię przerasta. Z pokorą podejdź do porażki, każde-
mu zdarza się podjąć złą decyzję. Wyciągnij wnioski na 
przyszłość i idź do przodu. Bądź ostrożny w sprawach 
uczuć. Możesz zaangażować się w relację, z której nie 
wyniknie nic dobrego.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przyjem-
nie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze pojawią się 
szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się je wykorzy-
stać. W sferze zawodowej również spokój. Twoja pozy-
cja się poprawia, zyskałeś szacunek szefa i współpra-
cowników. Nie osiadaj jednak na laurach, bierz udział 
w dyskusjach, przedstawiaj nowe pomysły.

Kolorowanki dla dzieci
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tel.  608 688 587
z A D z w o ń

pierwszaki 
po ślubowaniu 

GMINA ZBÓJNO  12 października w Szkole Podstawowej 
w rużu odbyła się w uroczystość ślubowania uczniów klas 
pierwszych. dzieciom towarzyszyli dumni rodzice

R E K L A M A

O G ŁO S Z E N I E

Na uroczystość przybyli 
m.in. wójt gminy Zbójno ka-
tarzyna kukielska, proboszcz 
miejscowej parafii, emeryto-
wani pracownicy szkoły, grono 
pedagogiczne oraz pracownicy 

obsługi szkoły. 
Na początku z krótkim pro-

gramem artystycznym wystąpili 
główni bohaterowie dnia oraz 
uczniowie klasy drugiej. Pro-
gram artystyczny przygotowały 

wychowawczynie klas monika 
domagalska i magdalena Zgle-
nicka. Później odbyło się uro-
czyste ślubowanie i pasowanie 
na ucznia, którego dokonała 
dyrektor renata rutkowska. 
wszystkie dzieci otrzymały pa-
miątkowe dyplomy oraz prezen-
ty. 

w drugiej części z progra-
mem artystycznym z okazji dnia 
edukacji Narodowej wystąpili 
uczniowie klasy czwartej i pią-
tej z piosenkami oraz wiersza-
mi, których przygotowały Bar-
bara Brzezińska i ewa rakoczy. 
Uczniowie złożyli wszystkim 
pracownikom szkoły życzenia 
i wręczyli drobne prezenty wy-
konane przez grupę przedszkol-
ną. 

(ToB)
fot. nadesłane
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Przygody automobilisty
Antoni Borzewski – dziedzic z Ugoszcza – był jednym z pionierów polskiego 
automobilizmu. Już w 1911 roku wziął udział w rajdzie dookoła Polski

XX wiek

Antoni Borzewski był 
człowiekiem, który słynął 
z wyszukiwania rożnego rodzaju 
nowinek. Jedne z jego pomysłów 
udawało się zrealizować (np. 
budowę cukrowni w Ostrowi-
tem), inne niestety nie doczekały 
się realizacji (budowa kolejki 
wąskotorowej łączącej majątki na 
terenie dzisiejszych gmin Cz-
ernikowo i Zbójno). Pasją Borze-
wskiego była motoryzacja. W 1911 

roku wszedł w skład komitetu 
organizacyjnego pierwszego “Lotu 
okrężnego nad Królestwem Pol-
skiem”. 

Borzewski miał wiele przygód 
związanych z automobilami. W 1911 
troku podczas jednego z rajdów 
w Warszawie na jego samochód 
najechał... pociąg. Skład cofał, 
a Borzewski z dwójką pasażerów 
przejeżdżał przez przejazd. Dzięki 
niskim prędkościom dziedzic 

i pasażerowie zdołali wyskoczyć 
z auta. Borzewski wytoczył pro-
ces kolejom, ponieważ przejazd 
posiadał bariery, których jednak 
nikt nie opuścił.

Borzewski był jednym 
z założycieli Polskiego Automo-
bilklubu. Zmarł 16 sierpnia 1920 
roku podczas obrony majątku 
w Ugoszczu przed atakiem bolsze-
wików.

(pw)

Wódka w podziemiu
Pod koniec lat 70. XIX wieku w Guberni Płockiej 
drastycznie podniesiono akcyzę od wódki. 

XIX wiek

Wódkę zaczęto przemycać 
do lipnowskiego zza granicy, 
a mianowicie z Dobrzynia nad 
Drwęcą oraz z Lubicza. Miejscowi 
właściciele wyszynków niemal 
poupadali, ponieważ ich wódka 
była bardzo droga. Upadał także 
biznes karczmarski. O ile w la-
tach 70. średnia cena czynszu 
za karczmę wynosiła 400 rubli 
rocznie, to w 1881 roku mało kto 
był w stanie zapłacić 100 rubli.  
Niektóre karczmy likwidowano. 
Działały za to potajemne wyszyn-
ki sprzedające o połowę tańszą 

niemiecką okowitę. W efekcie 
w ciągu paru lat produkcja wód-
ki w pasie pogranicza niemal 
wymarła.

Odwrotnie było po drugiej 
stronie Drwęcy, gdzie gorzelnie 
powstawały jak grzyby po deszc-
zu. – „Przemytnictwem zajmują 
się po większej części ludzie nie 
posiadający własności ziemskiej, 
z której by karę pieniężną opłacić 
mogli, a potrafiący dobrze ukryć 
swe fundusze – informowała pra-
sa.

(pw)

Losy biednej Greczynki
XVIII WIEK  Zofia przymierzyła drogę od biednej Greczynki sprzedanej przez matkę, by zostać członki-
nią jednego z najpotężniejszych rodów Rzeczpospolitej. Mówiono o niej, że „była piękna jak sen, a każdy 
z mężczyzn podziwiał ją, zaś każda kobieta darzyła szczerą niechęcią”

Zofia urodziła się w 1760 
roku. Była Greczynką, która 
zamieszkiwała leżące w Im-
perium Osmańskim miasto 
Bursa. Jej ojciec Konstantyn 
był drobnym kupcem. W 1772 
roku, gdy Polska przeżywała 
swój pierwszy rozbiór, życie 
Zofii przybrało jeszcze gorszy 
obrót. Zmarł jej ojciec, a ona 
wraz z matką i siostrami prze-
niosła się do greckiej dzielnicy 
w Stambule. Miała wówczas 
zaledwie 12 lat. Matka wyszła 
za mąż ponownie za ormiań-
skiego kupca, który wkrótce 

potem zmarł. Kolejną rodzin-
ną tragedią był wielki pożar 
Stambułu, który strawił także 
dom Zofii.

W maju 1777 roku 17-letnia 
Zofia została sprzedana wraz 
z siostrą ambasadorowi Polski 
w Imperium Osmańskim Karo-
lowi Boscamp-Lasopolskiemu. 
Nie był to z pewnością czło-
wiek o nieposzlakowanej opi-
nii. Sprzedawał informacje 
o Polsce Rosjanom. W końcu 
zawisł powieszony przez war-
szawski lud w 1794 roku. Zofia 
została przyjęta w ambasadzie 

dobrze. Przyuczono ją języka 
francuskiego. Miała trafić do 
Warszawy, na dwór króla. Aby 
stało się to możliwe, dodano 
jej piękną historię rodzinną. 
Wmawiano, że należy do rodu 
Pantalisa wywodzącego się od 
cesarzy Bizancjum. Była także 
kurtyzaną. W ten sposób mo-
gła rozwiązywać języki obcym 
dyplomatom i uzyskiwać od 
nich ważne informacje.

Do Stambułu przybył z mi-
sją jeden z polskich oficerów 
Józef Witt. Zakochał się w Gre-
czynce i wykupił ją od am-

basadora Boscampa. Para po-
brała się w 1779 roku i osiadła 
w Kamieńcu Podolskim, gidze 
służył Witt. Wkrótce ruszyła 
na podbój Europy. Oczarowa-
ła dwory we Wiedniu, Berlinie 
i Paryżu. Szybko przyznano jej 
tytuł najpiękniejszej kobiety 
Europy. Nawiązywała bliskie 
relacje z najpoważniejszymi 
personami ówczesnej Europy. 
W tym czasie każdy ministe-
rialny gabinet w dowolnym 
kraju stał przed nią otworem.

W 1781 roku poznała także 
króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Następnie od-
wiedziła Berlin i poznał króla 
Prus Fryderyka II. W mieście 
Spa poznała cesarza Austrii 
Józefa II. Ten był nią do tego 
stopnia oczarowany, że za-
mówił u samego Mozarta 
utwór muzyczny na jej cześć. 
Cesarz zaawizował także Zo-
fię i jej męża u swojej siostry 
Marii Antoniny, która była 
żoną króla Francji Ludwika 
XVI. Zofia poznała królową 
Francji podczas pobytu w pa-
łacu w Trianon pod Paryżem. 
W tym czasie trwały tam 
prace nad pięknym parkiem. 
Zofia po latach sięgnęła po 
wiele pomysłów z tej wizyty, 
by wdrożyć je w swoim ma-
jątku. Krótki pobyt w Paryżu 
doprowadził do romansu Zofii 
z oboma braćmi króla Francji. 
W 1781 roku przyszedł na świat 
syn Zofii. Ojcem chrzestnym 
został sam Stanisław August 
Poniatowski.

W 1782 roku para wróciła 
do Kamieńca. Niedługo później 
mąż Zofii został komendan-
tem twierdzy w Kamieńcu. 

Zofia została zatem pierw-
szą damą Podola. W 1787 roku 
wybuchła wojna rosyjsko-tu-
recka. W okolicach Podolca 
przebywali Rosjanie. Jednym 
z nich był Grigorij Potiomkin, 
kochanek carycy Katarzyny. 
Zofia zdołała oczarować i jego. 
Została jedną z jego agentek. 
Zdobywała informacje i dbała 
o relacje z Turkami, których 
doskonale znała. Miała także 
dobre relacje z paszą turec-
kim, który dowodził twierdzą 
Chocim. Jego żoną była siostra 
Zofii sprzedana wiele lat wcze-
śniej w Stambule. W uznaniu 
Potiomkin zaprosił ją na dwór 
carycy do Sankt Petersbur-
ga. W 1796 roku Zofia osiadła 
w Umaniu. Tu opublikowała 
informację o rozwodzie z mę-
żem. Wyszła za mąż za owia-
nego złą sławą magnata Stani-
sława Szczęsnego Potockiego. 
Z lekcji historii znamy go jako 
jednego z przeciwników re-
form i Konstytucji 3 Maja. 
Z tego małżeństwa przyszło na 
świat trzech synów i dwie cór-
ki. Pikanterii dodaje fakt, że 
Zofię podejrzewano o romans 
ze swoim pasierbem Jerzym 
Potockim. Jej kochankiem był 
również rosyjski gubernator 
Nowosilcow.

Od 1805 roku Zofia była 
wdową. Nie oznaczało to 
dla niej nic dobrego. Wdowy 
w tamtym czasie zazwyczaj 
pozostawały na utrzymaniu 
dzieci. Dzięki swoim wpły-
wom utrzymała jednak po-
tężny majątek. Zmarła w 1822 
roku w wieku 62 lat.

(pw)
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Jan Sobieski urodził się 17 
sierpnia 1629 roku. Pochodził ze 
znakomitego rodu Sobieskich. 
Zdobył wszechstronne wykształ-
cenie.  W przeciwieństwie do wie-
lu swoich rówieśników, ukończył 
Akademię Krakowską (Wydział 
Filozoficzny). Potrafił mówić i pi-
sać po łacinie, w języku niemiec-
kim i tureckim i greckim. Po stu-
diach, wraz z bratem Markiem, 
przebywał dwa i pół roku za 
granicą, zwiedzając kraje Europy 
Zachodniej. Zwiedził Niemcy, Ni-
derlandy, Francję i Anglię. 

Do kraju wrócił w 1648, na 
wieść o wybuchu powstania 

Chmielnickiego. Razem z bratem 
zaciągnął się do wojska i jako rot-
mistrz, na czele własnej chorągwi 
husarskiej i kozackiej przeszedł 
chrzest bojowy w bitwie pod 
Zborowem. W 1649 r. wziął udział 
w odsieczy Zbaraża, w którym 
wśród oblężonych przebywał 
jego brat Marek. Walczył także 
pod Beresteczkiem. W 1654 roku 
był posłem do Stambułu. 

Na początku potopu szwedz-
kiego wraz z wieloma innymi od-
działami poddał się pod Ujściem 
pod protekcję króla szwedzkiego 
Karola X Gustawa. 16 październi-
ka 1655 jako pułkownik wojska 

kwarcianego pod wodzą Alek-
sandra Koniecpolskiego złożył 
przysięgę wierności królowi 
szwedzkiemu. Rok później opu-
ścił szeregi szwedzkie i pod Łań-
cutem zgłosił się pod komendę 
Stefana Czarnieckiego. 

Walczył pod  komendą Je-
rzego Lubomirskiego w Wielko-
polsce i Prusach Królewskich. 
Wziął udział w bitwie pod War-
ką i pościgiem za pokonanym 
przeciwnikiem aż do przedmieść 
Warszawy. Wraz z Dymitrem 
Wiśniowieckim atakował szańce 
Torunia. W końcu maja 1656 sta-
nął u boku króla polskiego Jana 
II Kazimierza w obozie pod War-
szawą. 26 maja król awansował 
go na chorążego wielkiego koron-
nego.

W 1659 po raz pierwszy wy-
brany został posłem na sejm, 
gdzie zasiadał w komisji spe-
cjalnej rozpatrującej rozwiąza-
nie sprawy ugody hadziackiej. 5 
lipca 1665 roku ożenił się w Ma-
rysienką. Dzięki zabiegom żony 

ale również swoim licznym zwy-
cięstwom został trzy lata później 
hetmanem wielkim koronnym. 

Jesienią 1672 w czasie wojny 
z Turcją Sobieski przeprowadził 
jedną z najbardziej imponujących 
operacji wojskowych w historii, 
znaną jako wyprawa Sobieskiego 
na czambuły tatarskie. Dysponu-
jąc zaledwie 3000 jazdy pobił kil-
kudziesięciotysięczne wojska ta-
tarskie, uwalniając 44 000 ludzi 
z jasyru. 11 listopada 1673 odniósł 
świetne zwycięstwo nad Turka-
mi pod Chocimiem. Ocaleć miało 
zaledwie 4000 z 30 000 żołnierzy 
wroga. Triumf ten przyniósł mu 
sławę w świecie i koronę polską.

Gdy 10 listopada 1673 zmarł 
król Michał Korybut Wiśnio-
wiecki, szlachta na sejmie elek-
cyjnym, jedynie przy sprzeciwie 
części posłów litewskich, wybra-
ła 21 maja 1674 na jego następcę 
Jana Sobieskiego. Uzyskał on 3 
450 głosów elektorskich szlachty. 

Największym sukcesem So-
bieskiego, po zwycięstwie pod 

Chocimiem było wiktoria wie-
deńska. Po agresji Turków na Au-
strie Polski król ruszył z odsieczą. 
Nie czekając na posiłki litewskie, 
Sobieski z wojskiem koronnym 
pomaszerował w błyskawicz-
nym tempie (400 km w 8 dni) na 
odsiecz Wiedniowi. Pod jego do-
wództwem, w dniu 12 września 
1683 rozegrała się wielka bitwa 
pod Wiedniem, która zakończyła 
się pogromem Turków. Zginęło 
ich 15 000, a chrześcijan zaledwie 
3000. W październiku, w marszu 
przez Węgry za cofającymi się 
Turkami, Sobieski odniósł jesz-
cze jedno znaczące zwycięstwo 
pod Parkanami, gdzie padło 9000 
wrogów, a w grudniu wraz z ca-
łym swym wojskiem wrócił do 
Krakowa.

Niestety Sobieski nie docze-
kał pokoju z Turcją. Zmarł w 1696 
roku. Koniec wojny z Turcją na-
stąpił za panowania jego następ-
cy Augusta II Mocnego. 

oprac. Szymon Wiśniewski

Pierwsze demokratyczne 
wybory w II Rzeczypospolitej 
odbyły się 26 stycznia 1919, nie-
długo po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości. Skład sejmu 
był uzupełniany był do marca 
1922 roku. Do sejmu dostało się 
wówczas 12 partii. Najwięcej gło-
sów zdobyły Związek Ludowo-
Narodowy i Polskie Stronnictwo 
Ludowe „Wyzwolenie”. W skład 
sejmu wchodzili również posło-
wie parlamentów zaborczych 
oraz posłowie wybrani w sposób 
pośredni.

W wyborach w 1919 roku brali 
udział tylko mieszkańcy Dobrzy-
nia nad Drwęcą oraz miejscowo-
ści leżących w dawnym zaborze 
rosyjskim. Golubiacy musieli 
jeszcze poczekać. Ich miasto zna-
lazło się w wolnej Polsce dopiero 
w 1920 roku.

Z Dobrzynia i okolic do Sejmu 
Ustawodawczego kandydowało 
kilka osób. W tej grupie znaleź-
li się: lekarz doktor Franciszek 
Ciszewski (Dobrzyń), rolnicy S. 
Małkiewicz (Świętosław), M. Jur-
kiewicz (Działyń), A. Matyjasik 
(Wilczewo), A. Janicki (Radomin) 
oraz Żyd Kohn z Dobrzynia. Co 
ciekawe mandat zdobył lekarz 
Ciszewski, który jednak odstą-
pił go dyrektorowi gimnazjum 
w Rypinie. 

Kolejne wybory parlamen-
tarne odbyły się w październiku 

i listopadzie 1922 roku. Niestety 
nie wiemy, kto dokładnie star-
tował w tych wyborach z Go-
lubia i Dobrzynia nad Drwęcą. 
W kraju najwięcej głosów oddano 
na Związek Ludowo-Narodowy 
oraz Polskie Stronnictwo Ludowe 
„Piast”. 

W trzecich, w wolnej Pol-
sce wyborach parlamentarnych 
w 1928 roku wygrał Bezpartyjny 
Blok Współpracy z Rządem. Z po-
wiatu rypińskiego, do którego 
należał Dobrzyń, do sejmu dostał 
się ziemianin Bolesław Chełmic-
ki, który starował z listy BBWR. 
W kraju frekwencja wyniosła po-
nad 78 procent. Dwa lat później 
odbyły się kolejne wybory. BBWR 
zdobył ponad 55 procent głosów. 

Pierwsze wybory parla-
mentarne po wejściu w życie 
konstytucji kwietniowej prze-
prowadzono 8 i 15 września 1935 
roku. Głosowanie zostało zbojko-
towane przez partie nastawione 
opozycyjnie wobec rządzącej sa-
nacji (centrolewicę, komunistów, 
Stronnictwo Narodowe i chade-
cję). W wyniku tego  frekwencja 
wyniosła 46,6% i była najniższa 
w historii II Rzeczypospolitej. 
Wybory zakończyły się zwycię-
stwem obozu sanacji, która zdo-
była 180 mandatów w sejmie, 
uzyskując tym samym więk-
szość konstytucyjną.

Ostatnie wybory parlamen-
tarne w II Rzeczypospolitej odby-
ły się rok przed wybuchem II woj-

ny światowej. Zakończyły się one 
zwycięstwem sanacji, która stała 
się (podobnie jak w 1935) jedyną 
polską siłą polityczną w sejmie. 
Frekwencja wyniosła tym razem 
ponad 67 procent. 

Wybory samorządowe w Go-
lubiu i Dobrzyniu nad Drwęcą 
w okresie międzywojennym od-
bywały się w 1925, 1929, 1933 i 1938 
roku. Niestety w opracowaniach 
historyków, autorów monografii 
miasta nie znajdziemy szczegó-
łowych list kandydatów do sa-
morządów Golubia i Dobrzynia. 
Mogą się one znajdować w archi-
wach państwowych.   

Są za to listy członków rady 
miasta Golubia. W okresie mię-
dzywojennym w radzie i magi-

stracie miasta zasiadali: J. Tylicki, 
S. Hirsch, A. Królikowski, K. Noz-
drzykowski, K. Sass, J. Warmiń-
ski, Sz. Wilczewski, M. Woroch, 
L. Wurtz, J. Antoszkiewicz, S. 
Daranowski, A. i F Golusowie, T. 
i N. Jordanowie, B. Rajkowski i A. 
Riesenfeld, Jabłoński, Tadrowski, 
Kowalski, H. Strzelecki, P. Strze-
lewicz, P. Szymański, Witkowski, 
Papesz, Kamiński, Pniewski, S. 
Janowski, L. i W. Nowakowscy, 
Władysław Błędowski, A. Kli-
mek, Winiarski, Behling, Jasie-
niecki, J. Wiliński, Laskowski, 
Miedzianowski, Dąbrowski, B. 
Bartoszewski, F. Brążek, B. No-
wicki, J. Bieńkowski, J. Trzciński, 
J. Pawłowski, S. Lewandowski, F. 
Kempiński, B. Wolff, L. Grajkow-
ski i F. Jentkiewicz. 

Burmistrzami Golubia w la-
tach 1920-1939 byli natomiast: 
Franciszek Golus, Maksymilian 
Fryderyk Pretel, Ludwik Nowa-
kowski i Artur Reiske.

Pierwszym burmistrzem 
Dobrzynia w wolnej Polsce został 
wspomniany już Franciszek Ci-
szewski. Po nim tą funkcję spra-
wowali: Franciszek Mażygliński, 
Kajetan Prusinowski, Klemens 
Gołębski, Józef Zalewski, Stani-
sław Drabczyński, Henryk An-
drzejczyk (od 1934 roku).

Szymon Wiśniewski
fot. archiwum

Uczestnicy wyborów do senatu z Dobrzynia w 1935 roku

Postać

Król zwycięzca
W historii Polski wiek XVII to okres, kiedy Rzeczypo-
spolita walczyła ze Szwecją, Rosją, Turcją i kozaka-
mi. Jednym z władców, który potrafił poradzić sobie 
z tymi problemami był Jan III Sobieski. Walczył w 20 
bitwach. 

Wybory w Golubiu i Dobrzyniu
WYBORY  Wybory czy to parlamentarne, czy samorządowe zawsze wzbudzały duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców Golubia oraz Dobrzynia nad Drwęcą. W okresie międzywojennym lekarz Franci-
szek Ciszewski z Dobrzynia został wybrany posłem na sejm ustawodawczy. Zrzekł się jednak mandatu 
na rzecz mieszkańca Rypina. Podobnie jak dziś w wyborach samorządowych bardzo zaangażowani byli 
mieszkańcy obu miast. Przypominamy materiał sprzed kilku lat
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2996

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel.  
54 280 2996

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Kikół, 
ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

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

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

Sprzedam dom w Węgiersku z działką o pow. 20 
ar. Cena 185 000 zł, tel. 514 752 315

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

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

Wynajmę pomieszczenia pod biuro w Go-
lubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17, kontakt tel.  
533 456 570 

Sprzedam działkę budowlaną okolice Wąbrzeź-
na, tel. 721 227 287 

Sprzedam dom z działką, 150tys, Wąbrzeźno, tel. 
500 864 052

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domy weselne/sale

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

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

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

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

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

Doradztwo/inwestycje

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

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

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

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudź-
ba, Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel.  
668 237 890

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

Edukacja

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

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

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

Tworzymy 40 nowych miejsc pracy. 
Poszukujemy pracowników produkcji, 
operatorów wózków widłowych, kon-
trolerów jakości. Praca w Ostaszewie 
k. Torunia, 2 zmiany, umowa o pracę, 
darmowy dowóz do pracy, premie do 
wynagrodzenia. Szczegóły 608 549 221 
lub 606 773 819.

Szukam niani - szukam pani do opie-
ki nad roczną dziewczynką. Od pon. do 
pt., 8 h dziennie, Rypin, tel515 750 753

Rolnictwo

Sprzedam prosiaki, tel. 695 654 642 

Maszyny

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

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

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

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

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

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

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel.  
600 990 042

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

Sprzedam lub zamienię opryskiwacz polowy 
2500L-18, stan bardzo dobry, tel. 574 037 974

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

Knury, maciory kupię, odbiór z gospodarstwa, 
waga, gotówka, przelew, tel. 725 804 742

Sprzedam gołębie, kariery, garbonosy, Radomin, 
tel. 663 099 819

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

Budowlano/remontowe
Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119, 
tel. 604 493 762, 54 287 94 91
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Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Sprzedam samochód powypadkowy VW Passat 
B3 1991 1.8 + gaz, tel. 721 227 287

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

Sklady opału

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

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

Sport/rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

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

Transport

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

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

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowale-
wo Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel. 
517 710 660

Finanse/bankowość
Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie 
kont osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Do-
brzyń, ul. Kościuszki 5 (godz. 8.00-17.00), tel.  
56 683 53 15

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

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

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

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

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

R+P+T Pożyczki bez BIK na raty do 20 
000 zł. Szybko i dyskretnie. Również 
na dowód. Dojazd do klienta. Za-
dzwoń! Tel. 572 148 143, 508 055 036

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

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

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

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

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

Komputery/IT

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 96

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Myjnie

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

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

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

Pomoc drogowa

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

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

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony 
nowe i używane, akumulatory, felgi stalowe 
i aluminiowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel.  
728 989 861
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

C-360, C-330, C-385, Zetor, Jumz, ogumienie.
W¹brzeŸno, ul. Topolowa 16

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75

R E K L A M A

WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania
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W piątek 19 października mł. 
asp. Dariusz Krzemiński spotkał 
się z maluchami z przedszkola 
,,Jakubek” oraz najmłodszymi 
uczniami w Szkole Podstawo-
wej w Płonnem. Podczas spotka-

nia poprzez zabawę i czytanie ba-
jek, dzieci określały z policjantem 
jakie są najważniejsze zasady, 
którymi trzeba się kierować, aby 
być bezpiecznym na drodze. 

– Najmłodsi dowiedzieli się 

jak bezpiecznie przechodzić przez 
ulicę, korzystać z fotelika samo-
chodowego i o tym, że nosząc 
elementy odblaskowe są bardziej 
widoczne, a tym samym bar-
dziej bezpieczne – opowiada asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 
Golub-Dobrzyń. – Dzielnicowy 
rozmawiał również z dziećmi 
o sposobie postępowania w przy-
padku kontaktu z osoba niezna-
jomą. Podczas zajęć dzieci wyka-
zały się bardzo dużą aktywnością 
i wiedzą na temat podstawowych 
zasad bezpieczeństwa zarówno 
na drodze, w przedszkolu, jak 
również w domu.   

Na zakończenie spotkania 
maluchy miały okazję porozma-
wiać na temat pracy policjanta 
i obejrzeć niektóre z elemen-
tów jego wyposażenia do służby. 
Każdy z uczestników spotkania 
otrzymał również od dzielnico-
wego element odblaskowy.

 (ToB)
fot. KPP

o bezpieczeństwie 
wiedzą wszystko

GMINA RADOMIN  Dzieci z przedszkola ,,Jakubek” i Szkoły 
Podstawowej w Płonnem gościli dzielnicowego. Policjant roz-
mawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa 
na drodze, w szkole, w przedszkolu oraz w domu

Sprzedam w drodze licytacji w dniu: 6.11.2018 r. o godz. 09:20

Dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 7/4 o pow. 00.30.01 ha. 

Z w³asnoœci¹ dzia³ki zwi¹zane jest prawo przechodu i przejazdu 

drog¹ biegn¹c¹ przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr dzia³ki

7/5 oraz prawo przechodu i przejazdu drog¹ o szerokoœci 6 metrów 

biegn¹c¹ przez dzia³kê 7/2 na rzecz ka¿doczesnych 

w³aœcicieli dzia³ki nr 7/4.

Po³o¿enie: ul. Dworcowa, Golub-Dobrzyñ gmina: Golub-Dobrzyñ

Cena wywo³ania: 68 400,00 z³    adres www: www.bit.ly/22452-3

Bli¿szych informacji udziela kancelaria Komornika:

tel.: 56 683 28 02     e-mail: golub@komornik.pl

Sprzedam w drodze licytacji w dniu: 6.11.2018 r. o godz. 10:00

dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 8/5 o pow. 8.81.60 

ha. Dzia³ka stanowi grunty w klasach bonitacyjnych 

RIIIb, RIVa, RV, RVI, £, N.

Po³o¿enie: Sokoligóra    gmina: Golub-Dobrzyñ

Cena wywo³ania: 303 750,00 z³    adres www: www.bit.ly/26544-2

Bli¿szych informacji udziela kancelaria Komornika:

tel.: 56 683 28 02     e-mail: golub@komornik.pl

Sprzedam w drodze licytacji w dniu: 6.11.2018 r. o godz. 10:40

dzia³kê o pow. 00.50.00 ha i nr geodezyjnym dzia³ki 130/1 
zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym 

o pow u¿ytkowej 256 m2, budynkiem stolarni 
o pow. u¿ytkowej 72,14 m2, budynkiem gospodarczym 

o pow. u¿ytkowej 73,04 m2, budynkiem 
2gara¿owym o pow.u¿ytkowej 65,70 m .

Po³o¿enie: Wielkie Rychnowo    gmina: Kowalewo Pomorskie

Cena wywo³ania: 203 333,00 z³    adres www: www.bit.ly/7927-2

Bli¿szych informacji udziela kancelaria Komornika:
tel.: 56 683 28 02     e-mail: golub@komornik.pl

Sprzedam w drodze licytacji w dniu: 6.11.2018 r. o godz. 11:00

Dzia³ka oznaczona nr geodezyjnym 69/1 o pow. 7.79.00 ha 

zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, 

budynkiem tuczarni, silosem zbo¿owym. Na dzia³ce

znajduj¹ siê dwa stawy. Grunty sklasyfikowane 

s¹ w klasach bonitacyjnych RIVa, RIVb, RV. 

RVI, £VI, N. Dzia³ka obci¹¿ona do¿ywotni¹ s³u¿ebnoœci¹.

Po³o¿enie: Nowogród    gmina: Golub-Dobrzyñ

Cena wywo³ania: 353 227,50 z³    adres www: www.bit.ly/2366-1

Dzia³ka oznaczona nr geodezyjnym 71/1 o pow. 5.98.00 ha 

stanowi¹ca grunty role w klasach bonitacyjnych 

RIVa, RIVb, £VI, PsIV, W,N.

Po³o¿enie: Nowogród    gmina: Golub-Dobrzyñ

Cena wywo³ania: 207 000,00 z³    adres www: www.bit.ly/2366-1

Bli¿szych informacji udziela kancelaria Komornika:

tel.: 56 683 28 02     e-mail: golub@komornik.pl

Sprzedam w drodze licytacji w dniu: 6.11.2018 r. o godz. 11:20

dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 195/4 o ³¹cznej 

powierzchni 00.46.00 ha. Dzia³ka 

w ca³oœci w kasie bonitacyjnej RIIIb, obci¹¿ona do¿ywociem.

Po³o¿enie: Nowogród    gmina: Golub-Dobrzyñ

Cena wywo³ania: 15 559,50 z³    adres www: www.bit.ly/2366-1

Bli¿szych informacji udziela kancelaria Komornika:

tel.: 56 683 28 02     e-mail: golub@komornik.pl

R E K L A M A

UWAGA JESLI UBEZPIECZYSZ POLOWE 
SWOICH UPRAW MOZESZ LICZYC NA 

WIEKSZE ODSZKODOWANIE SUSZOWE !!!

Warunki przyznania bonu:
1. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego w terminie od 
01.08.2018 r. do 30.09.2018 r. za poœrednictwem 
Przedstawiciela Generali.
2. Ubezpieczenie musi byæ zawarte na okres 12 miesiêcy 
z minimaln¹ sk³adk¹ w wysokoœci 400 z³. 
3. Przedmiotem ubezpieczenia mog¹ byæ samochody 
osobowe, terenowe lub ciê¿arowe do 3,5 tony.

Szosa Rypiñska 26, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Karol Wiœniewski tel.: 790 607 313 e-mail: karol.wisniewski22@onet.eu

UBEZPIECZENIA UPRAW 
JU¯ OD 20-30 Z£ 

Dodatkowo ubezpieczenia NNW szkolne ju¿ od 34 z³  na 
15 tys, a tak¿e  komunikacja OC AC NNW  ASS, mo¿na 
przenieœæ zni¿ki z OC na AC.
Dobre oferty dla klientów bez zni¿ek  oraz oferty ³¹czone 
z ubezpieczeniem mieszkañ / domów oraz budynków rolnych.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU: 790-607-313, 693-432-552 
lub w Biurze Ubezpieczeñ przy Szosie Rypiñskiej 26 

(STACJA OLKOP)

UBEZPIECZAMY W CONCORDIA, 

    PZU I TUW TUW

UWAGA JEŒLI UBEZPIECZYSZ PO£OWÊ 
SWOICH UPRAW MO¯ESZ LICZYÆ NA 

WIÊKSZE ODSZKODOWANIE SUSZOWE
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– Każdy rok szkolny wywołuje 
pytanie o to, jak przygotowane są 
szkoły na przyjęcie uczniów. Nie-
zmiennie jednym z problemów jest 
stan szkolnych toalet. Z ogólnopol-
skiego badania przeprowadzonego 
wśród rodziców uczniów publicz-
nych szkół podstawowych z klas 
1-7 wynika, że blisko co trzeci an-
kietowany rodzic uważa, że toaleta 
w szkole jego dziecka nie jest czysta 
lub nie ma wiedzy na temat jej sta-
nu – tłumaczy Katarzyna Tomczak 
specjalista public relations. 

W badaniu „Ocena stanu szkol-
nych toalet” 2 przygotowanym 
na potrzeby programu „Wzorowa 
Łazienka” aż 40% ankietowanych 
rodziców przyznało, że ich dzie-
ci skarżyły się na niedogodności 
związane z korzystaniem ze szkol-
nej toalety, najczęściej wskazując 
na brak lub niewystarczającą ilość 

papieru toaletowego, brak mydła 
i ręczników do wytarcia rąk oraz 
brudną muszlę klozetową. Pro-
blemem są także nieestetyczne 
łazienki oraz brak sprawnych zam-
ków w kabinach toaletowych. Zły 
stan sanitarno-techniczny szkol-
nych łazienek powoduje, że dzieci 
unikają korzystania z toalety pod-

czas pobytu w szkole. Na ten fakt 
zwraca uwagę prawie co szósty 
ankietowany rodzic (15%).

– Tymczasem dziecko unika-
jące odwiedzin szkolnej łazienki 
z powodu jej kiepskiego wypo-
sażenia czy stanu czystości lub 
mające do niej utrudniony dostęp 
nie może wystarczająco skupić się 

na procesie dydaktycznym. Po-
twierdza to aż 87% ankietowanych 
w badaniu rodziców, którzy są zda-
nia, że brak możliwości swobodne-
go skorzystania z toalety zawsze, 
kiedy dziecko tego potrzebuje, ma 
wpływ na jego komfort uczest-
nictwa w zajęciach szkolnych oraz 
koncentrację na lekcji – dodaje Ka-

tarzyna Tomczak. 
Program edukacyjny 
dla szkół
Odpowiedzią na problemy 

szkół w zakresie zapewnienia 
uczniom odpowiednich warunków 
sanitarnych jest program „Wzoro-
wa łazienka”. Pierwsze 500 szkół, 
które poprawnie zarejestruje się 
w programie, otrzyma pakiet po-
witalny zawierający materiały edu-
kacyjne. Rejestracja placówek do 
części jesiennej prowadzona jest 
do 30 listopada  na stronie pro-
gramu: www.wzorowalazienka.pl, 
gdzie można również głosować na 
wybrane szkoły. Laureaci zostaną 
ogłoszeni na stronie internetowej 
programu do 16 grudnia 2018 roku. 
Patronat nad programem objęło 
Polskie Towarzystwo Higieniczne.

oprac. (ToB)
fot. ilustracyjne

szansa na nowe łazienki dla szkół 
KRAJ  Ruszył program „Wzorowa Łazienka”. Jest to akcja edukacyjna skierowana do publicznych szkół 
podstawowych. Nagrodą główną w programie jest 30 tysięcy złotych na remont toalet. Dodatkowo 
szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych na odświeżenia łazienek

Motoparalotniowe Slalo-
mowe Mistrzostwa Świata to 
największe tego typu zawody 
pod patronatem Międzynaro-
dowej Federacji Lotniczej (FAI 
– Fédération Aéronautique In-
ternationale). Kolejna edycja 
imprezy rozpocznie się już 29 
października w egipskim mie-
ście Fayoum nad jeziorem Qa-
roun, a wezmą w niej udział 
najlepsi zawodnicy z 22 państw. 
Organizatorzy wybrali to miej-

sce ze względu na stabilną po-
godę, która jest ważna dla bez-
pieczeństwa, a także precyzji, 
z jaką piloci pokonują wyścigo-
we trasy. 

Wojciech Bógdał to 24-letni 
pilot, najmłodszy członek Mo-
toparalotniowej Kadry Narodo-
wej, a jednocześnie najbardziej 
utytułowany polski zawodnik 
w historii tego sportu. Na jego 
koncie znajdują się między inny-
mi dwa tytuły Mistrza Świata – 

w konkurencjach slalomowych 
i klasycznych, dwa złote medale 
Mistrzostw Europy oraz złoty 
medal Igrzysk Sportów Nieolim-
pijskich – The World Games 
2017. 

Poprzednie zawody zostały 
rozegrane trzy lata temu w Le-
gnicy, gdzie Wojciech Bógdał 
stanął na najwyższym stopniu 
podium w klasyfikacji indywi-
dualnej, a polska Kadra Naro-
dowa zdobyła pierwsze miejsce 
w klasyfikacji narodowej. Pod 
względem medali zdobytych 
przez polskich zawodników były 
to najbardziej owocne zawody 
w historii.

Zapowiada się emocjonują-
ca rywalizacja na najwyższym 
światowym poziomie. Czy Woj-
ciech Bógdał utrzyma tytuł? 
Przebieg zawodów będzie moż-
na śledzić na profilu facebook 
zawodnika facebook.com/wbog-
dal/ oraz na twitterze @Wojtek-
Bogdal. 

(ToB)
fot. nadesłane

Region

Młody motoparalotniarz będzie 
bronił mistrzowskiego tytułu
Wojciech Bógdał – najmłodszy pilot Motoparalotniowej Kadry Narodowej i dwu-
krotny złoty medalista Mistrzostw Świata pochodzący z naszego województwa w 
środę wylatuje do Egiptu, gdzie zostaną rozegrane Motoparalotniowe Slalomowe 
Mistrzostwa Świata.  Będzie tam bronił tytułu Slalomowego Mistrza Świata zdo-
bytego w poprzedniej edycji zawodów w 2015 roku.

Miliony do wzięcia
Ruszył konkurs w ramach RPO dotyczący rozwoju 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regio-
nie. Z kolei od 30 października placówki prowadzące 
kształcenie zawodowe oraz pracodawcy w porozu-
mieniu z taką placówką mogą składać wnioski o dofi-
nansowanie staży i praktyk zawodowych.

Powiat

Z pierwszego konkursu skorzy-
stają mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa. Uzyskane środki będą 
mogły przeznaczyć na infrastruk-
turę rekreacyjną lub bazę nocle-
gowa z uwzględnieniem wykorzy-
stania i rozwoju lokalnych zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych.

Konkurs będzie przebiegać 
dwuetapowo: samorząd woje-
wództwa najpierw wybierze in-
stytucję otoczenia biznesu, która 
dotrze ze wsparciem grantowym 
do firm – mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Maksymalna 
kwota grantu dla jednego przedsię-
biorstwa to 500 tys. zł, a całkowita 
kwota przeznaczona na dofinan-
sowanie projektu wynosi 6 mln 
złotych. Wsparcie trafi do instytu-
cji znajdujących się na obszarach 
o niekorzystnej sytuacji społeczno-
gospodarczej, w powiatach o stopie 
bezrobocia wyższej niż średnia wo-
jewódzka oraz na obszarach chro-
nionych. Konkurs trwa do 5 listo-
pada. Więcej informacji na stronie 
mojregion.eu.

Edukacja zawodowa
Dzięki wsparciu z RPO woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego 
uczniowie szkół o profilu zawodo-
wym uzyskają możliwość zdobycia 

niezbędnych kwalifikacji na rynku 
pracy. Będzie to możliwe poprzez 
organizację stażu i praktyk realizo-
wanych w porozumieniu pomiędzy 
pracodawcą a placówką szkolnictwa 
zawodowego. W organizacji praktyk 
i stażu będą także uczestniczyć sa-
morządy lokalne, przedsiębiorstwa 
z regionu, organizacje biznesowe 
oraz instytucje otoczenia biznesu.

– Wśród priorytetów nasze-
go RPO umieściliśmy innowacyjną 
edukację oraz innowacyjną i kon-
kurencyjną gospodarkę. Dlatego 
kładziemy szczególny nacisk na 
współpracę szkół z otoczeniem 
biznesu – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Każdy praktykant i stażysta 
będzie doskonalił swoje umiejętno-
ści pod okiem wykwalifikowanego 
specjalisty, którego wynagrodzenie 
również podlega dofinansowaniu. 
Szczególny nacisk na praktyczny 
aspekt nauki zawodu. Minimalna 
długość praktyki lub stażu to 150 
godzin, maksymalna zależy od ra-
mowego programu nauczania da-
nej placówki. Przy zajęciach trwają-
cych 150 godzin uczeń może liczyć 
na stypendium wynoszące 1500 zł. 
Konkurs trwa do 13 listopada. 

(red)
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Drwęca bije wicelidera
Piłka nożna  W 12. kolejce toruńskiej A-klasy Drwęca Golub-Dobrzyń podejmowała na własnym obiek-
cie wicelidera tabeli – Stal Grudziądz. Po emocjonującym spotkaniu górą byli gospodarze

Drwęca po niemrawym rozpo-
częciu sezonu zaczyna łapać wiatr 
w żagle. Co prawda w zeszły week-
end musiała uznać wyższość Wę-
growianki Węgrowo, ale ekipa Paw-
ła Peplińskiego znacznie poprawiła 
swoją grę. Szczególnie zawodnicy 
bloku ofensywnego przypomnie-
li sobie, na czym polega ich fach, 
bowiem biało-niebiescy w czte-
rech ostatnich spotkaniach strzelili 
aż 15 goli. Zwyżka formy przyszła 
w samą porę, ponieważ w sobotę 
gospodarze mieli zmierzyć się z wi-
celiderem A-klasy, Stalą Grudziądz.

Jeszcze przed meczem kibice 
będący blisko ławek trenerskich 
mogli obserwować dość zabawną 
sytuację. Arbiter główny spotkania, 
skrupulatnie sprawdzając ubiór 
gości, raz za razem odsyłał ich na 
ławkę, nakazując zdjęcie nieregu-
laminowej odzieży założonej pod 
trykotami meczowymi. Na szczę-
ście sytuację w porę udało się zała-
godzić i wszyscy mogli skupić się na 
piłkarskim widowisku. A było na co 
popatrzeć. Już w 8. minucie zrobiło 
się gorąco w polu karnym Drwęcy, 
jednak kapitan gości z bliskiej od-

ległości strzelił prosto w Bojanow-
skiego. W 21. minucie dobrą piłkę 
na wolne pole posłał Szymon Szyj-
kowski, dopadł do niej Artur Pagie 
i pewnie wykorzystał sytuacje sam 
na sam. Mimo że Drwęca miała 
mniejsze posiadanie piłki i rza-
dziej gościła na połowie Stali, to 
jednak bardzo dobrze przesuwała 
formacje, a zawodnicy wzajemnie 
się asekurowali. W 33. minucie go-
spodarze ruszyli z kontrą po rzucie 
rożnym dla gości. Artur Pagie przy-
tomnie przetrzymał piłkę i podał 
ją do pędzącego z prędkością TGV 
Darka Gołosia, który po samotnym 
rajdzie nie dał szans golkiperowi 
z Grudziądza i było już 2:0. Do koń-
ca pierwszej połowy gospodarze 
konsekwentnie grali swoje i nie po-
zwalali Stali na zbyt wiele. 

Krótko po wznowieniu gry po 
faulu w polu karnym sędzia podyk-
tował „jedenastkę” dla gości, pewnie 
zamienioną na bramkę przez Jaku-
ba Dreszlera. Chwile później okazję 
do wyrównania miał najaktywniej-
szy w zespole Stali Michał Pokora, 
ale jego strzał minął bramkę Boja-

nowskiego. W 61. minucie, po du-
żym zamieszaniu w polu karnym, 
przed szansą na strzelenie bramki 
stanął Szymon Szyjkowski. Jego 
lekki strzał wybronił bramkarz, ale 
przy dobitce Patryka Sitkowskiego 
golkiper gości nie miał już nic do 
powiedzenia. Jeśli ktoś myślał, że 
po tym golu Drwęca cofnęła się 
głęboko i chciała już tylko dowieźć 
wynik to grubo się mylił. Do koń-
ca spotkania obie drużyny zaciekle 
walczyły o kolejne bramki. Emocje 
sięgnęły zenitu, kiedy w 90. minu-
cie po rzucie rożnym gola kontak-
towego zdobył Kamil Zieliński, jed-
nak okazało się, że to wszystko na 
co stać gości z Grudziądza w tym 
spotkaniu. 

– Jestem naprawdę zadowolo-
ny z gry moich chłopaków – mó-
wił na gorąco po meczu Paweł 
Pepliński. – Stal to groźny rywal, 
jednak po raz kolejny okazało się, 
że w A-klasie każdy może wygrać 
z każdym.

Wielu kibiców zgodnie pod-
kreślało, że był to najlepszy mecz 
w wykonaniu Drwęcy od kilku mie-

sięcy. W drużynie wreszcie widać 
wolę walki i pomysł na grę. Na taką 
ekipę patrzy się z przyjemnością 
i oby ten stan rzeczy utrzymał się 
jak najdłużej. 

Po 12. spotkaniach z dorob-
kiem 19 punktów Drwęca zajmuje 
7. miejsce. W przyszłym tygodniu 
biało-niebieskich czeka wyjazdowy 
mecz z przedostatnim w tabeli Wo-
jownikiem Wabcz.

Tekst i fot. (LB)

Drwęca Golub-Dobrzyń 
VS.

Stal GruDziąDz

3 (2: 0) 2
Gole

A. Pagie, D. Gołoś, P. Sitkowski

Skład:

Bojanowski – Rutkowski, Szwa-
racki (72’ Niburski), Żuchowski, 
Filipiak, Gajewski, D. Gołoś (69’ D. 
Pagie), A. Pagie (46’ Sitkowski), K. 
Pagie, Piotrowski (78’ Guzowski), 
Szyjkowski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Piłka nożna

Słaba kolejka ligowców
W weekend swoje mecze przegrały drużyny z naszego powiatu – Sokół Radomin, 
Promień Kowalewo Pomorskie i Pogrom Zbójno.

Chyba żaden kibic Sokoła 
nie spodziewał się, że piłkarze 
z Radomina przegrają z Gryfem 
Sicienko aż 0:3. Wszak rywale to 
druga najgorsza drużyna w staw-
ce. Niestety, w sobotę Sokół nie 
miał nic do powiedzenia. Słabo 

zaprezentował się także Promień 
Kowalewo Pomorskie, który 
uległ Flisakowi Złotoria 0:1. W li-
dze okręgowej pewnie prowadzi 
SP Zawisza Bydgoszcz. 

W 12. kolejce toruńskiej A-
klasy Pogrom Zbójno przegrał na 

wyjeździe z Olimpią II Grudziądz 
0:1. Gracze ze Zbójna zajmują 
obecnie dziewiąte miejsce w ta-
beli, a w weekend zmierzą się 
u siebie z LZS-em Świedziebnia. 

(ToB)
fot. archiwum


