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GOLUB-DOBRZYŃ  Policjanci patrolujący miasto uratowali 
mężczyznę przed zamarznięciem. Mundurowi znaleźli go le-
żącego na poboczu jednej z ulic. W szpitalu okazało się, że 
miał w organizmie blisko 5 promili alkoholu

Miał 5 promili 
i omal nie zamarzł!
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W ofErcie:

MAR-MOT Sp. z o.o.
Kowalewo Pomorskie, ul.Podborek 10,

tel. 56 684 27 77   

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, otrêby,

karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 

workowany i luzem

W ofErcie:

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, 
otrêby, karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, 
systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 
workowany i luzem

Kowalewo Pomorskie ul. Podborek  10, 

tel. 56 684 27 77
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W piątkowy wieczór (30.11.18) 
około godz. 22.30 policjanci pa-
trolujący miasto na jednej z ulic 
zauważyli leżącego na poboczu 
mężczyznę. Był wychłodzony 
i kompletnie pijany. Mundurowi 
mieli trudności z nawiązaniem 
z nim kontaktu. Na miejsce we-
zwali karetkę pogotowia ratun-
kowego. Do tego czasu funkcjo-
nariusze przykryli mężczyznę 
kocem, bo temperatura spadła 
znacznie poniżej 0°C i monito-
rowali jego funkcje życiowe.

– Wychłodzonego mężczy-
znę przewieziono do szpitala 
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie 
udzielono mu specjalistycznej 
pomocy medycznej. Po wstęp-
nych badaniach okazało się, że 
44-letni mieszkaniec miasta 
miał blisko 5 promili alkoholu 
we krwi. Gdyby nie interwencja 
mundurowych mogłoby dość 

do tragedii – mówi asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Golubiu-

Dobrzyniu.
Policjanci po raz kolejny 

apelują! Nie bądźmy obojętni 
na los potrzebujących pomocy. 
Zwróćmy uwagę na osoby bez-
domne, samotne, bezradne czy 
nietrzeźwe. Nie przechodźmy 
obok obojętnie. Pamiętajmy – 
jeden telefon może uratować 
czyjeś życie.

(ak)
 fot. KPP 

Golub-Dobrzyń

Gmina Ciechocin

Pożar domu 
w Elgiszewie
29 listopada w godzinach południowych oficer dyżur-
ny komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Golubiu-Dobrzyniu przyjął zgłoszenie o pożarze 
domu mieszkalnego w miejscowości Elgiszewo. 

Jako pierwsi na miejsce dotar-
li strażacy z OSP Elgiszewo, którzy 
przystąpili do ewakuacji osób z bu-
dynku oraz wygaszania pieca. Do 
zdarzenia zadysponowano także 
jednostkę ratowniczo-gaśniczą Go-
lub-Dobrzyń oraz OSP Świętosław.

– Strażacy zabezpieczyli miej-

sce zdarzenia, a także przy pomocy 
narzędzi kominiarskich oraz piasku 
ugasili pożar sadzy w kominie. Przy 
pomocy kamery termowizyjnej 
sprawdzili temperaturę przewodu 
kominowego, która wynosiła wów-
czas 45 st. C. Mieszkanie dokładnie 
przewietrzyli, po czym sprawdzili 
zawartość tlenku węgla w budyn-
ku – informuje KP PSP Golub-Do-
brzyń.

Na szczęście w pożarze nikt nie 
ucierpiał.

(ak)
fot. ilustracyjne
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ogłoszenie o naborze wniosków
Stowarzyszenie Lokal-

na Grupa Działania „Dolina 
Drwęcy” informuje o moż-
liwości składania wniosków 
o powierzenie grantu  w ra-
mach Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020 
ZAKRESY TEMATYCZNE: 1) 
utworzenie klubu samo-
pomocy oraz świetlicy śro-
dowiskowej 2) utworzenie 
klubu młodzieżowego oraz 
inne działania z obszaru 
aktywnej integracji o cha-
rakterze środowiskowym 
3) aktywizacja społeczno-
zawodowa 4) lider/anima-
tor Aktywności lokalnej 
oraz obywatelskiej, inne 
rozwiązania w zakresie or-
ganizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecz-
nej Przedsięwzięcie: 2.1.1. 
Włączenie społeczno-zawo-
dowe mieszkańców obszaru 
LGD oraz wsparcie inicjatyw 
w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej i ani-
macji społecznej – projekty 
grantowe (EFS) Cel szczegó-
łowy: 2.1. Aktywizacja i inte-
gracja społeczności obszaru 
LGD Cel ogólny: 2. Rozwój 
kapitału społecznego oraz 
integracja społeczno-zawo-
dowa obszaru LGD „Dolina 
Drwęcy” w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 Oś Prio-
rytetowa 11 Wzrost aktywi-
zacji społeczno-zawodowej 
mieszkańców objętych Lo-
kalnymi Strategiami Rozwo-
ju Działanie 11.1: Włączenie 
społeczne na obszarach ob-
jętych LSR Europejskiego 
Funduszu Społecznego

I. TERMINY 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW
Termin, od którego 

można składać wnioski –  
14.12.2018r.

Termin, do którego 
można składać wnioski – 
28.12.2018r. 

Termin rozstrzygnięcia 
naboru – I kwartał 2019r.

II. MIEJSCE 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW
Biuro Stowarzysze-

nia Lokalna Grupa Działa-
nia „Dolina Drwęcy”, Plac 
1000-lecia 22a, 87-400 Go-
lub-Dobrzyń, w godzinach 
pracy biura, tj. w ponie-

działek, wtorek, czwartek 
od 10:00 do 18:00, w środę 
i piątek od 8:00 do 16:00.

III. SPOSÓB 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW
Formularz wniosku 

o powierzenie grantu i za-
łączniki (wg obowiązują-
cych wzorów wskazanych 
w Ogłoszeniu o naborze) na-
leży wypełnić elektronicznie. 
Wersję ostateczną komplet-
nie wypełnionego formula-
rza wniosku o powierzenie 
grantu należy wydruko-
wać i podpisać (pieczątka 
podmiotu oraz pieczątka-
/i imienna/e osoby/osób 
upoważnionej/ych). Wyma-
ga się zachowania czytelno-
ści wszystkich formularzy 
składanych w odpowiedzi na 
Ogłoszenie o naborze wnio-
sków. Wniosek wraz z załącz-
nikami, w tym z wersją elek-
troniczną należy złożyć w 2 
egzemplarzach: bezpośred-
nio, tj. osobiście albo przez 
pełnomocnika albo przez 
osobę uprawnioną do repre-
zentacji lub poprzez poprzez 
nadanie (za potwierdzeniem 
odbioru) w polskiej placów-
ce pocztowej wyznaczone-
go operatora w rozumieniu 
Ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). 
Niezależnie od formy złoże-
nia wniosku decyduje data 
wpływu do Biura Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dolina Drwęcy”.

IV. KTO MOŻE 
ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubie-

gać: w przypadku świetlicy 
środowiskowej: jednostki 
samorządu terytorialnego; 
w pozostałych zakresach te-
matycznych: wszystkie pod-
mioty z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową 
na podstawie przepisów od-
rębnych).

V. NA CO MOŻNA 
OTRZYMAĆ GRANT?
Działania na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
w zakresie wdrożenia roz-
wiązań z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze śro-
dowiskowym takich jak:

1. kluby samopomocy 
(w tym z programem rówie-

śniczym obejmujące m.in.: 
rówieśnicze doradztwo, 
edukację, liderowanie, co-
aching rówieśniczy) i świe-
tlice środowiskowe (w tym 
z programem socjotera-
peutycznym, programem 
rówieśniczym obejmujące 
m.in.: rówieśnicze doradz-
two, edukację, liderowanie, 
coaching rówieśniczy),

2. kluby młodzieżo-
we (w tym z programem 
rówieśniczym obejmujące 
m.in.: rówieśnicze doradz-
two, edukacje, liderowanie, 
coaching rówieśniczy) i inne 
z obszaru aktywnej inte-
gracji o charakterze śro-
dowiskowym,

3. aktywizacja społecz-
no-zawodowa (w tym szko-
lenia i podnoszące kom-
petencje i/lub dające nowe 
umiejętności zawodowe 
i społeczne),

Działania wspierają-
ce rozwiązania w zakresie 
organizowania społeczno-
ści lokalnej i animacji spo-
łecznej z wykorzystaniem 
m.in.: lidera lub anima-
tora aktywności lokalnej 
oraz obywatelskiej, inne 
rozwiązania w zakresie 
organizowania społeczno-
ści lokalnej i animacji spo-
łecznej.

VI. FORMA 
WSPARCIA I POZIOM 
DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: za-

liczka/refundacja Wysokość 
maksymalna grantu wyno-
si 50.000,00zł (150.000,00zł 
w przypadku aktywizacji 
społeczno-zawodowej) i sta-
nowi 95% środków z Eu-
ropejskiego Funduszu 
Społecznego na wydatki 
kwalifikowalne w projekcie 
objętym grantem. Wniosko-
dawca zobowiązany jest do 
wniesienia wkładu własne-
go - 5% wydatków kwalifiko-
walnych projektu objętego 
grantem.

VII. ALOKACJA 
ŚRODKÓW 
W NABORZE
Całkowita kwota środ-

ków przeznaczonych na do-
finansowanie projektów ob-
jętych grantem

w naborze wyno-
si: Świetlice środowisko-
we – 100.000,00 PLN.; 
kluby młodzieżowe – 
100.000,00 PLN; aktywiza-

cja społeczno-zawodowa – 
450.000,00zł; lider/animator 
– 150.000,00zł

VIII. ZASADY 
UDZIELANIA 
WSPARCIA NA 
PROJEKTY OBJĘTE 
GRANTEM W RAMACH 
EFS
Szczegółowe zasady do-

tyczące naboru zawarte 
są w Zasadach udzielania 
wsparcia na projekty obję-
te grantem w ramach EFS, 
stanowiących załącznik do 
Ogłoszenia oraz dostępnych 
na stronie (www.lgddolina-
drwecy.org.pl/202,nabor-w-
nioskow-o-dofinansowanie-
2014-2020) i w Biurze LGD. Na 
etapie weryfikacji wstępnej 
wniosku LGD ma możliwość 
jednokrotnego wezwania 
wnioskodawcy do złożenia 
w yjaśnień/dokumentów 
mających niezbędne znacze-
nie na każdym etapie oce-
ny i wyboru projektu przez 
Radę, w szczególności gdy:

a) dany dokument nie 
został załączony do wniosku 
pomimo zaznaczenia w for-
mularzu wniosku, iż wnio-
skodawca go załącza, 

b) dany dokument nie 
został załączony (niezależ-
nie od deklaracji wniosko-
dawcy wyrażonej we wnio-
sku), a z formularza wniosku 
wynika, że jest to dokument 
obowiązkowy,

c) informacje zawarte 
we wniosku o powierzenie 
grantu oraz załącznikach są 
rozbieżne,

Wezwanie: zawiera in-
formację dla wnioskodawcy 
co należy uzupełnić wraz 
z uzasadnieniem,

1. powinno być wysłane 
w terminie 7 dni od ustale-
nia konieczności uzyskania 
wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych do oceny,

2. pismo kierowane do 
wnioskodawcy podpisywane 
jest przez 2 członków Zarzą-
du,

3. skan pisma jest prze-
kazywany pocztą elek-
troniczną (o ile wniosko-
dawca podał adres e-mail) 
a oryginał pisma listem 
poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 
(w celu potwierdzenia dorę-
czenia pisma i ustalenia ter-
minowego wniesienia wy-
jaśnień lub dokumentów). 

Wnioskodawca wzywany jest 
do dostarczenia wskazanych 
w piśmie wyjaśnień/złożenia 
dokumentów w nieprzekra-
czalnym terminie 5 dni od 
dnia dostarczenia niniejsze-
go wezwania. 

4. wymagane wyjaśnie-
nia/dokumenty należy do-
starczyć w wersji papierowej 
bezpośrednio do Biura, tj. 
osobiście albo przez pełno-
mocnika albo przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji.  
O zachowaniu terminu wy-
znaczonego na złożenie wy-
jaśnień/dokumentów decy-
duje data złożenia do Biura 
LGD, pod rygorem pozosta-
wienia wniosku bez rozpa-
trzenia (Na wnioskodawcy 
ciąży obowiązek przed-
stawienia dowodów oraz 
składania wyjaśnień, nie-
zbędnych do oceny i wy-
boru projektu, zgodnie 
z prawdą i bez zatajania 
czegokolwiek. Ciężar udo-
wodnienia faktu spoczywa 
na podmiocie, który z tego 
faktu wywodzi skutki 
prawne. Od pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia 
nie przysługuje odwołanie. 

Pismo stanowić będzie 
załącznik do Karty wery-
fikacji wstępnej wniosku. 
Wezwanie podmiotu do 
złożenia uzupełnień wy-
dłuża 45-dniowy termin 
na dokonanie przez LGD 
oceny i wyboru projektu  
o 7 dni.

IX. PYTANIA 
I ODPOWIEDZI 
DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących 

naboru udzielają wyłącz-
nie pracownicy Biura Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Drwęcy” 
czynnego w godzinach: po-
niedziałki, wtorki, czwartki 
od godz. 10:00 do 18:00 oraz 
w środy i piątki od godz. 
8:00 do 16:00. Z pytaniami 
można się zgłaszać osobiście 
w biurze LGD lub na e-mail: 
lgddolinadrwecy@neostra-
da.pl. W terminie składania 
wniosków zapewnione zo-
stanie wsparcie doradcze 
w zakresie przygotowania 
wniosku o powierzenie gran-
tu w formie bezpośredniej 
wizyty w biurze LGD – Za-
sady udzielania doradztwa 
stanowi załącznik do Ogło-
szenia.

O G Ł O S Z E N I E
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KOWALEWO POMORSKIE  Policjanci z Kowalewa Pomor-
skiego interweniowali wobec kierowcy bmw, który zapar-
kował samochód niezgodnie z przepisami. W trakcie legi-
tymowania okazało się, że 42-letniego mieszkańca gminy 
Kowalewo Pomorskie obowiązuje zakaz kierowania pojaz-
dami mechanicznymi

ale wpadka. 
kierowca BMW...

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

2,49,-

za gram

UWAGA WYPRZEDA¯!
W NAJBLI¯SZ¥ SOBOTÊ market Tesco

(01.12.2018)

W ubiegłym tygodniu poli-
cjanci patrolujący Kowalewo Po-
morskie zauważyli kierującego 
osobowym BMW, który zaparko-
wał samochód w strefie zamiesz-
kania, w miejscu nieprzeznaczo-

nym do parkowania. W związku 
z tym policjanci podjęli interwen-
cję wobec sprawcy wykroczenia.

– W trakcie legitymowania 
42-letniego mieszkańca gminy Ko-
walewo Pomorskie okazało się, że 

mężczyzna ma orzeczony sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych obowiązujący do lip-
ca 2019 roku – podaje asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Golubiu-Do-
brzyniu.

Za popełnienie przestęp-
stwa złamania zakazu sądowego 
mężczyźnie grozi teraz kara 3 lat 
pozbawienia wolności. Dodatko-
wo odpowie za popełnienie wy-
kroczenia zaparkowania pojazdu 
w miejscu do tego nieprzeznaczo-
nym, za co grozi mu kara grzyw-
ny.

(ak), fot. ilustracyjne

Gmina Golub-Dobrzyń

Kiedyś połączy firmy 
Na razie położona jest w pustym terenie, ale za parę 
lat będzie stanowić dobry dojazd do firm – mowa 
o drodze w Parku Przymysłowo-Technologicznym 
we Wrockach, którą odebrano do użytku w ostatnich 
dniach.

Asfaltowy odcinek łączy się 
z drogą krajową z Torunia w kie-
runku Brodnicy mierzy sobie 670 
metrów i jest pierwszym etapem 
stworzenia sieci komunikacyjnej 

w parku. Oprócz wylania asfaltu 
zabezpieczono istniejący kabel te-
lefoniczny oraz wykonano wpusty 
deszczowe wraz z przykanalikami. 
Przypomnijmy, że park przemy-

słowy składa się z dwóch części. 
Pierwsza zlokalizowana jest w Go-
lubiu-Dobrzyniu na terenach mię-
dzy ulicą Sokołowską i Rypińską. 
Część gminna mieści się we Wroc-
kach. To około 6 hektarów. Z uwa-
gi na lokalizację przy „krajówce” 
gminna część parku może być bar-
dzo atrakcyjna dla inwestorów.

Budowa drogi w parku była 
możliwa dzięki pieniądzom z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Gmina Golub-Dobrzyń 
na ten cel otrzymała dofinansowa-
nie w kwocie 877 tys zł.

(pw)
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Inwestujmy w siebie!
GOLUB-DOBRZYŃ  Radna Dominika Piotrowska w ostatnich 
dniach wzięła udział w programie Erasmus Plus. W rozmowie 
z naszym tygodnikiem opowiada o pobycie w Gruzji i tematyce 
zajęć

R E K L A M A
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– skąd pomysł, żeby wziąć 
udział w erasmusie? 

– Erasmus wielu osobom 
kojarzy się z wymianą studen-
tów np. przez  pierwszy semestr 
podczas studiów. Owszem, taki 
typ wymiany istnieje i jest naj-
bardziej popularny, ale ja nie-
stety studia skończyłam już 
wiele lat temu i ze względu na 
typ pracy i życie rodzinne nie 
mogę sobie pozwolić, aby ot tak 
wyjechać na pół roku za grani-
cę. Ponieważ bardzo cenię so-
bie rozwój osobisty, a zasada 
„szukajcie aż znajdziecie” jest 
mi bliska, zdecydowałam się 
wziąć udział w Erasmusie Plus. 
W trochę innej formie, a miano-
wicie w tygodniowym treningu, 
akurat tematyka, która mnie 
interesowała była realizowana 
w Gruzji, w maleńkim miastecz-
ku 5 km od granicy z Azerbej-
dżanem, Loagodekhi, a nasz ho-
tel stał już w parku narodowym 
u podnóży gór.

– na czym polegały te za-
jęcia? 

– Tematyka treningu była 
bardzo ciekawa, bo przygotowa-
ła osoby do pracy z młodzieżą 
na temat konfliktu. W jaki spo-
sób się tworzy, jakie ma pod-
łoże, etapy i w jaki sposób mu 
zapobiegać i go rozwiązywać. 
Trening, na szczęście, to nie sie-
dzenie na wykładach, a ogrom 
pracy w małych grupach, wiele 
zadań realizowanych na podsta-
wie metod aktywizujących, do-
świadczenia.

– Co jest najciekawsze 
w erasmusie? 

– Spotkanie z niesamowity-
mi ludźmi z różnych krajów, tu 
akurat z Armenii, Azerbejdżanu, 
Estonii, Litwy, Ukrainy, Węgier, 
Gruzji, Francji. Tak jak mówiła 
nasza trenerka Katerina, która 
urodziła się w Rosji, a aktual-
nie mieszka w Hiszpanii, każdy 
z nas jest jak cebula, ma war-
stwy. Chodzi o to, że każdy z nas 
jest inny tylko powierzchownie, 
bo w środku, pomimo różnych 
kultur, wyznań, kolorów skóry 
jesteśmy tacy sami, mamy po-
dobne potrzeby – współpracy 
w grupie, w pokoju. General-
nie z natury jesteśmy pokojo-
wi i chcemy żyć w pokoju, ale 
czasami to nie wychodzi i war-
to wtedy popracować nas sobą. 
Druga część tego treningu ma się 
odbyć w Budapeszcie, w kwiet-
niu. Warto dodać, że program 
Erasmus opłaca transport np. 
przelot samolotem, wyżywienie 
oraz zakwaterowanie. Szkoleń, 
warsztatów, konferencji jest 
teraz mnóstwo i z różnorodnej 
tematyki. Każdy znajdzie coś dla 
siebie.

– na co zwróciła Pani 
uwagę w Gruzji?

– Transport publiczny jest 
bardzo tani np. bilet do me-
tra kosztuje 80 groszy, bilet za 
autobus z lotniska do centrum 
Tbilisi, którym jedziemy 40 mi-
nut też 80 groszy, posiłki – oko-
ło 20 zł w  fajnej knajpie w sto-
licy. Co mnie zaskoczyło, na 

ulicach jest dużo bezdomnych 
psów, które są bardzo łagodne. 
Wioski i miasteczka są bardzo 
biedne. W stolicy znajdziemy 
kilka nowoczesnych budynków, 
lecz boczne uliczki również 
są skromne. Gruzini, pomimo 
trudnych warunków, są gościnni 
i sympatyczni. W Gruzji nie jest 
wymagany paszport, wystarczy 
dowód, pomimo tego, że nie są 
w UE.

– Planuje Pani kolejne 
wyjazdy?  

– Ostatnio zaciekawiły mnie 
warsztaty dla liderów grup mło-
dzieży w Rumunii, w styczniu, 
oraz warsztaty dla chcących 
podszlifować swoje pióro we 
Francji. Ze względu na ograni-
czony czas wolny nie potrafię być 
wszędzie jednocześnie (śmiech), 
ale zależy mi na rozwoju także 
innych, zatem mam nadzieję, 
że zaszczepię chociaż w jednej 
osobie chęć podróżowania i do-
kształcania się w takiej formie. 
Polecam stronę www.salto-
youth oraz grupy na facebooku 
na temat Erasmusa. Ktoś chce 
w nas inwestować, dlaczego nie 
skorzystać? Najlepsza inwesty-
cja to ta w nasze kompetencje. 
Inwestujmy w siebie. Erasmus 
naprawdę działa, jest na wyso-
kim poziomie, trzyma normy 
i potem szczegółowo rozlicza 
organizatorów  i przeprowadza 
ewaluacje.

Rozmawiał: (ToB)
fot. nadesłane

Nagrodzeni 
przez premiera RP
3 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu 
odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów dla uzdolnionej młodzieży z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnio-
nych są także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
z naszego powiatu.

Powiat

Kryteria przyznawania wyróż-
nień są bardzo wymagające. – Sty-
pendium premiera może otrzy-
mać uczeń, który w ostatnim roku 
szkolnym otrzymał promocję z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym 
najwyższą w danej szkole średnią 
ocen. Może to być także osoba, któ-
ra wykazuje szczególne uzdolnie-
nia w co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe 
wyniki, zaś w pozostałych dziedzi-
nach wiedzy wyniki co najmniej 
dobre – wyjaśnia Agnieszka Brzo-
stowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 
2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Powyższe warunki spełniło 
troje uczniów ze szkół ponadgim-
nazjalnych naszego powiatu: Alek-
sandra Pokora z Zespołu Szkół im. 
Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomor-

skim, Milena Sanecka z Zespołu 
Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu 
oraz Krzysztof Jabłoński z Liceum 
Ogólnokształcącego im.  Anny 
Wazówny. – To wielkie wyróżnie-
nie zarówno dla uczniów jak i na-
uczycieli stypendystów, którym 
chciałby serdecznie pogratulować 
– mówił podczas uroczystości Ku-
jawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
Marek Gralik.

Z kolei wicewojewoda Józef 
Ramlau podkreślił, że program sty-
pendialny dla zdolnej młodzieży 
to najlepiej zainwestowane środki 
państwa, które powinno wspierać 
młodych ludzi  w ich dążeniu do 
rozwoju. Serdecznie gratulujemy 
młodym stypendystom.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Nagrodzeni uczniowie: Krzysztof Jabłoński (drugi z lewej), Milena Sanecka (pier-
wsza z prawej) i Aleksandra Pokora (trzecia z prawej) w towarzystwie kujawsko-
pomorskiego kuratora oświaty oraz dyrektorów swoich szkół
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Okazją do przygotowania 
spotkania był Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych. 
W spotkaniu zorganizowanym 
w Białkowie uczestniczyło 14 
niepełnosprawnych i chorych 
mieszkańców sołectwa. Mogli oni 
wysłuchać występu muzycznego 
jednej z uczennic, a później spę-
dzić miło czas przy słodkim po-

częstunku przygotowanym przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Dla gości przygotowały również 
ręcznie robione stroiki świątecz-
ne. 

Mieszkańców przywitała i ży-
czyła wszystkiego co najlepsze, 
także z okazji zbliżających się 
świąt, sołtys Karolina Rosołow-
ska. Wtórowali jej wójt Marek Ry-

łowicz, kierownik GOPS Daniela 
Kaleta oraz przedstawiciel Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie Adrian Hubert. Organizatorzy 
już zapewniają, że w przyszłości 
zorganizują kolejne inicjatywy dla 
osób chorych i niepełnospraw-
nych. 

(pw)
fot. nadesłane

Białkowo dla chorych 
i niepełnosprawnych
W minioną sobotę po raz pierwszy w Białkowie zorganizowano spotkanie dla 
niepełnosprawnych mieszkańców sołectwa oraz ich rodzin.

Gmina Golub-Dobrzyń

Świetnie znają ortografię
KOWALEWO POMORSKIE  29 listopada w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim odbył się finał VII Po-
wiatowego Konkursu Ortograficznego o Superpióro Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

R E K L A M A

Uczestniczyli w nim zwy-
cięzcy etapów szkolnych w Ze-
spole Szkół im. Anny Wazówny 
w Golubiu-Dobrzyniu, Zespole 
Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzy-
niu i Zespole Szkół w Kowalewie 
Pomorskim. Po raz pierwszy 
uczestnikami ortograficznych 
potyczek byli także uczniowie 
trzecich klas gimnazjum oraz 
ósmych klas szkoły podstawo-
wej. Wszyscy pisali tekst dyk-
tanda przygotowanego jak co 
roku przez polonistę Michała 
Żarskiego, nauczyciela I Liceum 
Ogólnokształcącego w Rzeszo-
wie. Tradycyjnie zastawił on na 

piszących wiele ortograficznych 
pułapek. Treść dyktanda nawią-
zywała do stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych zwyciężyła Dominika 
Becmer z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Golubiu-Dobrzyniu. 
Zdobyła tytuł Mistrza Ortogra-
fii 2018 oraz Superpióro Staro-
sty Golubsko-Dobrzyńskiego. 
Pierwszą wicemistrzynią została 
Aleksandra Gabrychowicz z Ze-
społu Szkół nr 2 w Golubiu-Do-
brzyniu, zaś drugą Halina Leida, 
uczennica Zespołu Szkół w Ko-
walewie Pomorskim. W kate-

gorii szkół podstawowych oraz 
gimnazjów Mistrzem Ortografii 
2018 i właścicielem Superpióra 
Starosty Golubsko-Dobrzyńskie-
go został Aleksander Barański 
ze Szkoły Podstawowej w Ko-
walewie Pomorskim. Natomiast 
tytuł pierwszego wicemistrza 
zdobył Mikołaj Kot, gimnazja-
lista z golubsko-dobrzyńskiego 
Zespołu Szkół nr 1. Drugim wi-
cemistrzem został Szymon Mi-
chalec z trzeciej klasy kowalew-
skiego gimnazjum.

W imieniu starosty golub-
sko-dobrzyńskiego nagrody 
wręczała laureatom Małgorzata 

Piaskowska, kierownik powiato-
wego wydziału oświaty i zdro-
wia. Gościem uroczystego finału 
była ponadto Maria Mazurkie-
wicz, kujawsko-pomorska wice-
kurator oświaty. Pani kurator 
również przygotowała nagrody 
dla Mistrzów Ortografii – pięk-
ne wydania słowników ortogra-
ficznych – aby jeszcze bardziej 
doskonalili swoją, i tak ogrom-
ną, znajomość zasad pisowni.

Pyszny poczęstunek dla 
wszystkich uczestników przygo-
towali uczniowie pierwszej kla-
sy technikum żywienia i usług 
gastronomicznych pod opieką 

Marty Malinowskiej. Nie zabra-
kło również patriotyczno-arty-
stycznych akcentów. Uczniowie 
klasy drugiej technikum, pod 
kierunkiem wychowawczyni 
Iwony Kamper, zaprezentowali 
okolicznościowy montaż po-
etycko-muzyczny. Dodatkową 
atrakcją podczas oczekiwania 
na wyniki dyktanda był konkurs 
wiedzy ogólnej (historycznej 
i ortograficznej), przygotowa-
ny na platformie Kahoot! przez 
Magdalenę Śliwińską.

(tekst i fot. krzan)

Uczestnicy powiatowego finału dyktanda
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Dominika Becmer z Liceum 
Ogólnokształcącego w Golubiu-Dobrzyniu



R E K L A M A
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Ostatni dzień listopada był 
początkiem zmagań młodzieży 
szkolnej w konkursie krasomów-
czym. W godzinach wieczornych 
odbyło się uroczyste otwarcie ple-
biscytu z udziałem władz miasta 
Golubia-Dobrzynia. Młodzi ludzie 
spotkali się również na warszta-
tach muzycznych prowadzonych 
przez lutnistę Tomasza Krucjata. 
Była okazja do wysłuchania kon-
certu na tych wspaniałych instru-
mentach jak i również spróbowa-
nia swoich sił w ich ujarzmieniu. 
Sobota to już natomiast przesłu-
chania uczestników konkursu.

Na konkurs zjechała się mło-
dzież praktycznie z całej Polski. 
Byli zawodnicy z Warszawy, Go-
rzowa Wielkopolskiego, Prze-
worska czy też z Wielunia. Nasze 
województwo reprezentowali za-
wodnicy z Radziejowa i Brodnicy.

– Młodzi ludzie w swoich wy-
stąpieniach przedstawiali swoje 
małe ojczyzny, miejsca i osoby, 
które dla nich stały się wzor-
cem osobowym. Opowiadali też 
o swoich marzeniach, planach 
na przyszłość, które zamierzają 
spełnić – mówi przewodniczący 
jury Mariusz Wróblewski.

Pierwszy dzień imprezy za-
kończył się koncertem zespołu 
muzyki dawnej działającego przy 
zamku golubskim. Zespół poka-
zał melodie i tańce, które królo-
wały na komnatach zamkowych 
w okresie średniowiecza.

Drugi dzień konkursu to już 
zmagania finałowe, do których 
zakwalifikowało się 5 osób. Mło-
dzi krasomówcy mieli do dyspo-
zycji 15 minut, aby zaprezento-
wać swoje zdolności oratorskie. 
W wyniku decyzji jury „złoty laur 
krasomówcy” otrzymała Klaudia 
Jańczak z Warszawy, która prze-

pięknie opowiadała o magii sta-
rej fotografii. Były też nagrody 
rzeczowe w tym srebrna biżute-
ria firmy Aplus. Drugie miejsce 
zajął Łukasz Szukalski z Ostrowa 
Wielkopolskiego (otrzymał też 
nagrodę publiczności ufundowa-
ną przez burmistrza Golubia-Do-
brzynia) za opowieść „Jak rodzą 
się legendy”. Na trzecim miejscu 
uplasowała się reprezentantka 
naszego województwa Wiktoria 
Stefan z Brodnicy. Jej temat to 
„cud narodzin w powiecie brod-
nickim”. Tu mogliśmy się dowie-
dzieć o zwyczajach i przesądach 

związanych z narodzinami dziec-
ka. Wszyscy finaliści otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs został zorganizowa-
ny przez Oddział PTTK im. Zyg-
munta Kwiatkowskiego w Golu-
biu-Dobrzyniu, a odbył się pod 
patronatem Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskie-
go, Rady Programowej Zarządu 
Głównego PTTK oraz wsparciu 
wojewodów z całego kraju. Pa-
tronat medialny nad konkursem 
sprawowała Telewizja Polska, ra-
dio PIK oraz tygodnik CGD.

Tekst i fot. (Maw)

publiczność konkursuLaureaci wraz z opiekunami

Młodzież na zamku
GOLUB-DOBRZYŃ  43. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej odbył się w ostatni 
weekend na zamku golubskim
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poezja i muzyka: 
„pod wielkim dachem nieba”

GOLUB-DOBRZYŃ  Taki tytuł miał wieczór poetyczno-muzyczny zorganizowany przez Dom Kultury 
w Golubiu-Dobrzyniu

R E K L A M A

W ostatni czwartek w golub-
skim Domu Kultury spotkali się 
miłośnicy poezji i muzyki. W Sali 
Witrażowej można było spotkać 
i „młodych i starych” mieszkań-
ców naszego miasta, którzy się tu-
taj zebrali, aby posłuchać jesiennej 
poezji i nastrojowej muzyki. Spo-
tkanie odbyło się przy kawie i her-
bacie. Na scenie można było po-

słuchać wierszy znanych poetów 
polskich. Były utwory między in-
nymi W. Szymborskiej i L. Staffa. 
Całość była przeplatana piosenka-
mi P. Podsiadło, K. Prońko czy też 
zespołu Stare Dobre Małżeństwo. 
To wszystko było zaprezentowane 
przez zespół teatralny działający 
przy Domu Kultury oraz występu-
jącego gościnnie Bartosza Goryń-

skiego i Agaty Jagielskiej. Młodzi 
artyści potrafili stworzyć wspania-
ły nastrój zmierzający do refleksji 
i zastanowienia się nad własnym 
życiem. Czy warto jest gonić za 
dobrami współczesnego świata 
zatracając to, co jest najlepsze, 
czyli drugiego człowieka?

– Pomysł na taką aranżacje 
spotkania zrodził się spontanicznie 

– mówi Paulina Gralik, animator 
kultury i główna reżyserka wie-
czoru. – Listopad to czas refleksji, 
przemyśleń na temat przemija-
jącego świata. Trzeba się cieszyć 
z życia z ludźmi a nie obok nich.

Naszym zdaniem taka for-
ma kultury przekazana naszym 
mieszkańcom zasługuje na duże 
pochwały i świadczy o głębokim 

zrozumieniu pojęcia „kultura”. Kul-
tura to nie tylko muzyka i zabawa 
to również wszelkiego rodzaju 
przemyślenia i chwile zastanowie-
nia się nad własnym ja. Oby więcej 
takich „kultur” w naszym Domu 
Kultury. Gratulacje dla młodych 
artystów.

Tekst i fot. (Maw)
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Skąd się wzięły mikołajki?
ŚWIĘTO  Czy znaleźliście dziś niespodziankę w bucie lub w skarpecie na kominku? Kto za tym stoi? Skąd 
wziął się wizerunek pana z białą brodą w czerwonym ubraniu?

6 grudnia wszystkim: i tym 
najmłodszym, i tym starszym, 
i nawet tym całkiem dorosłym 
kojarzy się z prezentami. Nie-
które są wyczekiwane, inne są 
zaskoczeniem, a są i takie, które 
po latach jeszcze wspominamy. 
Prawie zawsze mówi się, że tego 
dnia przynosi je święty.

Polskie mikołajki
Obrzędy związane z mikołaj-

kami są kombinacją tradycji i kul-
tur wielu narodów Europy, i to 
niekoniecznie chrześcijańskich. 
Co do 6 grudnia Polacy są zgodni 
i wszyscy czekają na mikołajkowy 
prezent. Inaczej jest już w święta 
Bożego Narodzenia. Podarki pod 
choinką zostawia wtedy mikołaj, 
albo gwiazdor lub gwiazdka, a na-
wet dzieciątko. Sprawa zupełnie 
się zagmatwała za sprawą prze-
siedleń po II wojnie światowej 
i kulturowych podziałów z trzech 
zaborów, które są wciąż zauwa-
żalne. Święty Mikołaj wyruszył 
po wojnie na Ziemie Odzyskane. 
W Wielkopolsce i na Śląsku zosta-
ły tradycyjne nazwy gwiazdora 
i dzieciątka.

W Wielkopolsce, na Kuja-
wach, na Pałukach, na Kaszubach 
w święta przychodzi gwiazdor. 
W Małopolsce w nocy z 5 na 6 
grudnia prezenty przynosi świę-
ty, a upominki pod choinką zo-
stawia aniołek. Na Górnym Śląsku 
i w Czechach 6 grudnia prezenty 
przynosi również święty Miko-
łaj, prezenty na Boże Narodzenie 
przynosi dzieciątko utożsamia-

ne z postacią Jezusa Chrystusa. 
Na Śląsku Cieszyńskim prezenty 
w dzień Bożego Narodzenia przy-
nosi aniołek, a na Dolnym Śląsku 
gwiazdka. Mieszkańcom Płasko-
wyżu Tarnogrodzkiego natomiast 
na Boże Narodzenie prezenty 
przynoszą krasnoludki. Istnieje 
również, zwłaszcza na północy 
i zachodzie Polski opinia, że św. 
Mikołaj przynosi prezenty dwa 
razy w roku, na Boże Narodzenie 
oraz w swoje święto patronalne, 
tj. 6 grudnia.

Mikołaj w świecie
Mikołaj ma wiele nazwisk: 

Николай, Νικόλαος, Mikołaj, 
Gwiazdor, Nicolas, Sint Nicolaas, 
Sinterklaas, Santa Claus, Dziadek 
Mróz itd. 

Są kraje, gdzie ta tradycja jest 
bardzo silna – jak w Holandii. Ni-
gdzie nie obchodzi się urodzin św. 
Mikołaja tak uroczyście, jak w Ni-
derlandach. Przypadają one na 5 
grudnia i ten dzień jest wielkim 
świętem rodzinnym. Mikołaj wy-
stępuje jako Sinterklaas, w każdą 
ostatnią sobotę listopada przy-
pływa statkiem do miasta i para-
duje po nim na białym koniu.

Według syberyjskiej legendy 
prawdziwym Świętym Mikołajem 
jest Kis Han (Chysh Khan) – żyjący 
z reniferami na Arktyce potężny 
władca zimy, którego lodowaty 
oddech roznosił zimę po Ziemi. 
Do języka rosyjskiego wszedł 
ten mongolski wódz właśnie jako 
„Dziadek Mróz”.

Włosi mają swój odpowied-

nik i jest nim La Befana. To zło-
śliwa wróżka o odrażającym 
wyglądzie czarownicy. Lata na 
miotle i obdarowuje dzieci upo-
minkami z nocy 5 na 6 stycznia, 
czyli w Święto Trzech Króli. Nie-
grzeczne dzieci boją się Befany, 
gdyż zamiast podarunków może 
zostawić z skarpecie świątecz-
nej popiół, czosnek lub cebulę. 
Grzeczne dzieci mogą spokojnie 
oczekiwać swoich prezentów. Za-
nim jednak pójdą spać, aby mieć 
względy u wróżki, zostawiają dla 
niej na stole kieliszek wina i cy-
trusy. Według legendy, Befana 
dowiedziała się o narodzinach 
Jezusa od Trzech Króli, zabłądziła 
po drodze i nie zdążyła powitać 
dzieciątka. Dlatego po dziś dzień 
lata na miotle i podrzuca prezen-
ty przez komin do każdego domu, 
w którym jest dziecko, z nadzieją, 
że to właśnie tam może być ma-
lutki Jezus.

W Hiszpanii dzieci na prezen-
ty czekają do 6 stycznia. Upomin-
ki wręczają im Los Reyes Magos: 
Kacper, Melchior i Baltazar, czyli 
Trzej Królowie. Wieczorem przed 
snem przygotowuje się dla króli 
trzy kieliszki sherry oraz mar-
chewkę, by nakarmić wielbłądy, 
którymi przybędą. 

Dziadek Mróz to rosyjski od-
powiednik Świętego Mikołaja. To-
warzyszy mu Śnieżynka. W noc 
sylwestrową, kiedy wszystkie 
grzeczne dzieci już śpią, Dziadek 
Mróz ze Śnieżynką obdarowują je 
prezentami. 

Niemiecka Frau Berta trady-
cją przypomina włoską Befanę. Jej 
wygląd jest odrażający, ma wiel-
kie stopy i ogromny nos. Ukrad-
kiem zakrada się do dziecinnych 
pokoi i prezenty układa na pa-
rapetach lub schodach, wkłada 
je też do specjalnych skarpet lub 
pod poduszkę. Dla niegrzecznych 
dzieci jest postrachem, a do do-
mów dostaje się przez komin. 

Julemanden to duński świę-
ty. Towarzyszą mu elfy, porusza 
się saniami zaprzężonymi w reni-

fery. Dzieci przygotowują mleko 
i pudding dla elfów.

Belgów Święty Mikołaj od-
wiedza dwa razy. Pierwszy raz 4 
grudnia, sprawdza wówczas za-
chowanie dzieci. 6 grudnia przy-
bywa z prezentami w zamian za 
dobre sprawowanie lub z rózga-
mi dla niegrzecznych. Upominki 
umieszcza w butach. Dzieci przy-
gotowują marchewkę i sianko dla 
głodnych osiołków. 

Santa Clause lub Father Chri-
stmas przychodzi w krajach an-
glojęzycznych. Obdarowuje on 
prezentami dzieci w wigilię Bo-
żego Narodzenia. Wcześniej mi-
lusińscy piszą listy do świętego, 
które wrzucane są do kominka, 
by dym uniósł je do nieba. Do 
kominków i łóżek przyczepia się 
ozdobne skarpety, w których lą-
dują prezenty. 

Dame Abonde to z kolei fran-
cuski, żeński odpowiednik Świę-
tego Mikołaja. Dobra wróżka od-
wiedza grzeczne dzieci w czasie 
snu i rozdaje im prezenty w syl-
westrową noc. Upominki przy-
nosi także Père Noël. Pomaga je 
dostarczyć Père Fouettard, który 
doskonale wie, jak zachowywało 
się dziecko przez ostatni rok i na 
co zasługuje. 

W tradycji bizantyńskiej Świę-
ty Bazyli obdarowuje prezentami 
dzieci w dniu 1 stycznia. 

Są też kraje, gdzie dzieci 
Świętego Mikołaja nigdy nie wi-
działy i nie znają go.

Prawdziwy święty
Prawdziwy chrześcijański 

Mikołaj wcale nie nosi czerwo-
nego ubranka, jak powszechnie 
znany. Jest ubrany w szaty bi-
skupie. Dlaczego? Prawdziwy św. 
Mikołaj przyszedł na świat ok. 
270 r. w Patarze (obecna Turcja) 
w bogatej rodzinie. Jego rodzice, 
Nonna i Teofan, byli gorliwymi 
chrześcijanami i oprócz bogac-
twa przekazali jedynemu syno-
wi najcenniejszy dar, wiarę. Imię 
Nikolas oznacza „Zwycięzca na-
rodów”. Mimo dobrobytu, któ-

ry go otaczał, Mikołaj prowadził 
raczej ascetyczny tryb życia: po-
ścił w każdą środę i piątek już od 
najmłodszych lat. Tym, co wyróż-
niało młodzieńca od innych, była 
szczególna wrażliwość na ludzką 
biedę i krzywdę. Później, już jako 
biskup Miry, św. Mikołaj zasłynął 
dobrodusznością i wrażliwością. 
Cały majątek rozdał biednym. 
Przedstawiany jest jako postać 
w szatach biskupich, niekoniecz-
nie czerwonych.

Św. Mikołaj jest patronem 
marynarzy, rybaków, rozbitków, 
kupców, piekarzy, młynarzy, 
więźniów, uczonych, zdających 
egzaminy, opiekunem pasterzy 
strzegącym stad, ale też i wilków. 
W szczególności patronuje pan-
nom na wydaniu, narzeczonym, 
młodym małżeństwom oraz 
dzieciom.

Ten komercyjny Święty Mi-
kołaj w czerwonym kubraku 
i spodniach, z czapką z białym 
pomponem, powstał w 1930 roku. 
Został wymyślony przez amery-
kańskiego artystę Freda Mizena 
na potrzeby koncernu Coca-Cola 
i rozpropagowany dzięki rekla-
mie napoju. Mówiąc wprost, też 
przebrany święty jest wytworem 
marketingu. 

Pomocnicy 
Według opowieści i legend są 

to na pewno pani mikołajowa, elfy 
i renifery. Tylko holenderskiemu 
świętemu pomagają nietypowi, 
czarni przyjaciele. To oni wszyscy 
odpowiadają za to, by prezenty 
dotarły na czas. Mikołajowa to 
szefowa całego interesu – dyrek-
tor, logistyk i księgowa w jednym. 
Elfy pracują w fabryce tuż obok 
domu Świętego Mikołaja i produ-
kują zamówienia wyczytane z li-
stów. Renifery rozwożą je.

Nie jest ważne, kto prezenty 
daje, ale ważne są same podarki, 
które mają sprawić radość in-
nym.

(CR)
fot. internet
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w krainie wina
UPRAWA  Rynek wieprzowiny w odwrocie, rynek zbóż nie-
wiele lepiej, ale jest także niszowa branża rolnicza, która ten 
rok zalicza do bardzo udanych. Mowa o uprawie winorośli

Jesienne zbiory winorośli 
były przyśpieszone o miesiąc. 
Owoce były dorodne i, co waż-
niejsze, bardzo słodkie. Z jedne-
go hektara udało się zebrać po-
nad 10 ton. Wielu plantatorów 
winorośli uważa, że rok 2018 był 

dla nich najlepszym w historii.
Dla winiarzy zbiory to do-

piero początek długiej drogi 
do zarobienia pieniędzy. Obec-
nie trwa praca przetwórcza, by 
w przyszłości cieszyć się dobrym 
winem. Aktualnie najsilniejszym 

polskim rejonem winiarskim 
jest Podkarpacie. Łagodne stoki 
ułatwiają uprawę w czasie przy-
mrozków, gdy zimne powietrze 
spływa na dno dolinek. O tę 
branżę zaczęły dbać także wła-
dze wojewódzkie. Kilka lat temu 
uruchomiono dwa programy, 
których zadaniem była pomoc 
dla początkujących winiarzy. 
Skutek? Obecnie na Podkarpaciu 
istnieją 33 winiarnie. W całej Pol-
sce jest ich ponad 400, a w na-
szym regionie zaledwie poniżej 
10. Tym, co zniechęca polskiego 
klienta do kupna rodzimych win 
jest wciąż wysoka cena i, nieste-
ty, niezbyt popularny smak. Po-
lacy wciąż wolą wina słodsze. 

(pw)
fot. pixabay/internet

KRUS

Zaświadczenie bez papierka 
Podobnie, jak inni pracownicy, tak i rolnicy nie muszą od 1 grudnia dostarczać 
zaświadczeń lekarskich do KRUS. System przeszedł informatyzację. 

Zaświadczenia lekarskie dla 
rolników od 1 grudnia są wy-
stawiane przy pomocy systemu 
informatycznego e-ZLA i auto-
matycznie wędrują do KRUS-u. 
Dzięki temu rolnik będzie mógł 
liczyć na zasiłek chorobowy. Po-
dobnie rzecz ma się w przypad-
ku domowników rolnika. 

Zasiłek chorobowy przy-
sługuje rolnikowi, małżonkowi 
rolnika i domownikowi podlega-
jącemu ubezpieczeniu wypadko-
wemu, chorobowemu i macie-
rzyńskiemu z mocy ustawy lub 
na wniosek, który wskutek cho-
roby jest niezdolny do pracy nie-
przerwanie przez co najmniej 30 

dni, jednak nie dłużej niż przez 
180 dni. Okres uzyskiwania za-
siłku można przedłużyć, ale nie 
dłużej niż o dalsze 360 dni. Aktu-
alnie zasiłek chorobowy wypła-
cany jest w kwocie 10 zł za każdy 
dzień czasowej niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym. 

(pw)

Dopłaty

Materiał siewny po staremu 
927 mln zł – tyle pieniędzy od 2007 roku wydano na dopłaty do materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Dopłaty mają za zadanie 
zwiększyć stosowanie elitarnego 
materiału siewnego, a przez to 

przyczynić się do wzrostu plo-
nów. Początkowo zainteresowa-
nie kupnem takiego materiału 

nie było wielkie, ale w ostatnich 
latach wniosków o dopłaty syste-
matycznie przybywało. Zapotrze-
bowanie skłoniło związki rolni-
cze do zaproponowania rządowi 
zwiększenia puli przeznaczonej 
rocznie na dopłaty. Chodziło 
m.in. o dołączenie do katalogu 
roślin kukurydzy. 

Obecnie w puli jest ok. 113 mln 
zł. Stawki wynoszą 102 zł dla zbóż, 
163 zł do roślin strączkowych i 510 
zł dla ziemniaków. 

Mimo próśb rolników, rząd 
nie przewiduje w najbliższym 
czasie zwiększenia wydatków na 
dopłaty. Aktualnie trwa, i będzie 
trwać aż do przyszłego roku, 
przegląd systemu dopłat. Do-
piero po przeanalizowaniu jego 
rezultatów będą podejmowane 
dalsze działania. 

(pw), fot. ilustracyjne

Olimpiada

Najlepszy 
z lipnowskiego 
22 listopada poznaliśmy najmądrzejszego rolnika Po-
morza i Kujaw. Został nim rolnik z powiatu lipnow-
skiego. 

22 listopada w Przysieku od-
był się wojewódzki finał Olim-
piady Wiedzy Rolniczej. Wzięli 
w nim udział zwycięzcy elimina-
cji powiatowych. Podobnie jak 
w latach poprzednich, tak i te-
raz rolnicy rozwiązywali trudny 
test składający się z pytań z wie-
lu dziedzin rolniczych. Olimpia-
da przeznaczona była dla osób 
w wieku od 18 do 40 lat. Mogli 
brać w niej udział właściciele 
gospodarstw rolnych oraz oso-
by gospodarujące z rodzicami, 
posiadający grunty rolne na te-

renie województwa kujawsko-
pomorskiego.

Zwycięzcą tegorocznej edy-
cji został Łukasz Janowski z po-
wiatu lipnowskiego. Rok temu 
był na piątej pozycji. Na drugim 
miejscu uplasowali się ex aequo 
Wojciech Golec z okolic Nakła 
oraz Sławomir Gulczyński z po-
wiatu brodnickiego. Na uwagę 
zasługuje także fakt, że w czo-
łowej piątce znalazł się przed-
stawiciel powiatu rypińskiego 
Kazimierz Gadomski.

(pw)

Samorząd

Mało optymizmu
Jest źle i niewiele wskazuje na możliwość poprawy 
– to wniosek ze spotkania przedstawicieli Kujawsko-
Pomorskiej Izby Rolniczej. 

Koniec roku nie nastraja rol-
ników optymistycznie. – Dzisiaj 
powinniśmy mówić o ekonomii. 
Idzie wielka bieda na wieś. Kto 
uważa, mówi inaczej, nie ma 
kontaktu ze wsią – twierdzi pre-
zes Kujawsko-Pomorskiej Izby 
Rolniczej Ryszard Kierzek. 

Wielu rolników w naszym 
województwie dotyka sytuacja 
na rynku wieprzowiny. Ceny 
w skupach utrzymują się na 
bardzo niskich poziomach, a za 
pasze trzeba płacić aż o ok. 30 
proc. więcej. Obecnie w naszym 
województwie średnio za kilo-
gram żywca producent dostaje 
3,67 zł. W przypadku macior jest 

to ok. 2,20 zł. W ciągu roku licz-
ba hodowców świń w regionie 
spadła z 68 do 40 tys. Dodatko-
wo cały czas żywy jest niepokój 
związany z afrykańskim pomo-
rem świń. Gdyby ogniska cho-
roby wykryto także w naszym 
regionie, byłaby to klęska. 

Niejako na marginesie de-
legaci z woj. kujawsko-pomor-
skiego wskazują na zbyt rozbu-
dowaną biurokrację. W efekcie 
narastania obowiązków rolnicy 
mają coraz mniej czasu na zwy-
kłą pracę w gospodarstwie.

(pw)
fot. ilustracyjne
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Resort tworzy kanon kuchni polskiej  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje „Kanon kuch-
ni polskiej”. Celem projektu jest określenie i skodyfikowanie trady-
cyjnych cech, metod lub przepisów polskiej kuchni, bogactwa jej 
smaków, produktów i potraw, które będą uważane za podstawę tej 
kuchni. Kanon powinien być punktem odniesienia dla restauratorów, 
szefów kuchni, szkół gastronomicznych, dziennikarzy, działaczy kuli-
narnych, placówek dyplomatycznych oraz wszystkich innych, którzy 
będą chcieli włączyć się w promocję i propagowanie kuchni polskiej. 
Aby włączyć się w to działanie, należy przesyłać do 15 grudnia br. na 
adres: sekretariat.pj@minrol.gov.pl propozycje potraw, które powin-
ny znaleźć się w publikacji. 

Seniorze, nie daj się oszukać!  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

włączyła się w kampanię społeczną pod ha-

słem „Seniorze, nie daj się oszukać!”. Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna 

Policji oraz KRUS podejmą wspólne działania 

mające na celu popularyzację wiedzy konsu-

menckiej wśród seniorów i ostrzeganie ich 

przed nieuczciwymi praktykami niektórych 

przedsiębiorców. Jest to ważne szczególnie 

w okresie przedświątecznym, czyli wtedy, gdy 

możemy spodziewać się nasilenia nieuczciwych 

praktyk rynkowych wobec konsumentów.

Kasa na infrastrukturę wodno-ściekową 

Do 11 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę infrastruktury 
wodno-ściekowej. Kwota do podziału to prawie 40 mln złotych. Konkurs 
jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorial-
nego. Wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia, samorzą-
dowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania pu-
bliczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni 
we współpracy z podmiotem publicznym (w przypadku projektów realizo-
wanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego). Pieniądze będzie 
można uzyskać na kompleksowe działania z zakresu tworzenia spójnej dla 
danej aglomeracji infrastruktury wodno-ściekowej, między innymi poprzez 
budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni 
ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia 
w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, inteligentnych systemów zarządza-
nia sieciami wodociągowymi, a także instalacji do prowadzenia procesów 
odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń 
i aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. laboratoriów i instalacji kontro-
lno-pomiarowych).Wyniki poznamy w czerwcu przyszłego roku.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach
Wystartował konkurs dla jednostek samorzą-dowych. Jego celem jest wsparcie rodzin, które doznają przemocy. Konkurs jest skierowany do jednostek szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Mogą się one starać o pieniądze w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworze-niu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzi-nie”. W edycji na rok 2019 przeznaczono 3 mln zł. Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego urzędu woje-wódzkiego do 31 grudnia 2018 roku.

Rozwiną handel   

Rusza Kujawsko-Pomorski Fundusz Eksportowy, oferujący granty dla 
przedsiębiorstw na rozwój handlu i współpracy międzynarodowej. Jed-
na firma może pozyskać na ten cel nawet 200 tysięcy euro, czyli prawie 
900 tysięcy złotych. Wsparciem z Regionalnego Programu Operacyj-
nego dysponuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. O pieniądze 
mogą się ubiegać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z województwa. 
Nabór wniosków o wsparcie dotyczące opracowania strategii planowany 
jest na przełom grudnia i stycznia. Nabory wniosków dotyczące udziału 
w targach i zakupu usług doradczych zaplanowano na marzec 2019 roku. 
Projekty będzie można realizować 24 miesiące, jednak nie dłużej nie do 
końca maja 2021 roku. Więcej informacji na stronie Toruńskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego oraz pod nr. tel. 56 699 54 86.

Maluch Plus – ruszył nabór  

Rozpoczął się nabór ofert do przyszło-
rocznej edycji programu „Maluch+”. Aż 
450 mln zł ma trafić na tworzenie nowych 
i dofinansowanie już istniejących miejsc 
opieki dla najmłodszych dzieci. W nowej 
edycji gminy, w których nie ma żadnych 
żłobków i klubów dla dzieci do lat 3, będą 
mogły liczyć na większe dofinansowanie 
– 30 tys. zł. Nabór ofert rozpoczął się 28 
listopada i potrwa cztery tygodnie. 

Ustawa o KGW z podpisem prezydenta  

Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia kół gospo-
dyń wiejskich. KGW to od teraz dobrowolna, niezależna od administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna 
organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na 
rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich 
rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich. Koło może założyć 
dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego 
rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Na terenie 
jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło. To ograniczenie nie będzie 
miało zastosowania do KGW działających na podstawie przepisów do-
tychczasowych. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda 
osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. 
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni można 

oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej do końca 
roku zwiedzający poznają historię Szafarni i dworku, a także dowiedzą się jak na 
przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany instytucji ukazuje kalen-
darium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń 
i pałacu. Z kolei w bibliotece dostępne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątko-
we dokumentujące artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich 
trzech dekad.

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

 Wąbrzeźno
 W środę 12 grudnia o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta zo-

stanie wystawa rękodzieła artystycznego Róży Patzer. Artystka swoje prace wysyła 
na różne konkursy, zdobywając czołowe lokaty. Trzykrotnie otrzymała wyróżnienie 
z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Od 2002 r. współpracuje z Mu-
zeum Etnograficznym w Toruniu, gdzie należy do grupy rękodzieła ginącego. W la-
tach 2015-2017 nagrodzona z rąk wojewody za osiągnięcia na terenie kraju i za 
granicą.

 15 grudnia w godz. 9.00-13.00 na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie odbę-
dzie się Miejski Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas imprezy prezentowane będą 
prace twórców ludowych, rękodzielników, lokalnych artystów, a także regionalne 
produkty spożywcze, ozdoby bożonarodzeniowe i wiele innych przedmiotów zwią-
zanych z tym wyjątkowym czasem. – Do udziału w planowanej inicjatywie zapra-
szamy lokalnych i zamiejscowych przedsiębiorców produkujących artykuły żywno-
ściowe, koła gospodyń wiejskich, pszczelarzy, cukiernie oraz osoby indywidualne 
zajmujące się produkcją ekologicznej żywności, różnego rodzaju bożonarodzenio-
wych ozdób i suwenirów – informuje WDK. – Dodatkową atrakcją, szczególnie 
dla najmłodszych, będą odwiedziny mikołaja, który niewątpliwie przywiezie słodkie 
upominki, dobre słowo i szeroki uśmiech dla każdego. Wszyscy zainteresowani 
powinni wysłać kartę zgłoszenia na adres animacja@wdkwabrzezno.pl lub Wąbrze-
ski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, do 7 grudnia. Bliższych 
informacji udziela Dział Animacji Kultury WDK pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24

 18 grudnia o godz. 17.00 w WDK zostanie wystawiony spektakl teatralny dla 
dzieci „Mikołajkowa niespodzianka” w wykonaniu aktorów studia teatralnego Krak-
Art z Krakowa. Przedstawienie opowiada historię małego chłopca o imieniu Miko-
łajek, który z utęsknieniem wyczekuje nadejścia świąt Bożego Narodzenia. Ale nie 
każdy lubi ten zimowy czas. Zła czarownica nigdy nie dostaje prezentów, dlatego 
chce zepsuć święta innym. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od ponie-
działku do piątku w godzinach 12.00-16.00.

 Rypin
 6 grudnia o godz. 14.00 w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypi-

nie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Dotyczyć będzie powieści Renaty Kosin „Tatarka”. 

 8 grudnia, w godzinach 11.00-13.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Rypin zostanie zorganizowany Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie 
doskonałą okazją do zaprezentowania stroików, ozdób świątecznych i bombek 
choinkowych. Będzie możliwość degustacji potraw wigilijnych i świątecznych oraz 
zakupu wyrobów kulinarnych oraz rękodzieła ludowego. Organizatorami wydarze-
nia są: Urząd Gminy Rypin i Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Borzyminie, pod patronatem wójta gminy Rypin. – Do udziału w jarmarku 
jako wystawców zapraszamy: wytwórców produktów lokalnych i regionalnych 
związanych z tematyką świąt Bożego Narodzenia, twórców ludowych, szkoły, rol-
ników oraz osoby prowadzące działalność w zakresie produkcji artykułów spo-
żywczych i zdobniczych – informuje Urząd Gminy Rypin. Szczegóły na stronie:  
www.rypin.pl.

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Stockinger w rypinie
MUZYKA  18 stycznia Rypiński Dom Kultury organizuje kon-
cert pt. „Już nie zapomnisz mnie…” w wykonaniu Tomasza 
Stockingera, który wystąpi w duecie z pianistą Stefanem Gą-
sieńcem

Publiczność usłyszy przede 
wszystkim polskie piosenki z lat 
dwudziestych i trzydziestych. 
Koncert odbędzie się w piątek 18 
stycznia o 19.00 w sali widowi-
skowej Rypińskiego Domu Kultu-
ry przy ul. Warszawskiej 8. Bilety 
w cenie 30 zł są dostępne w kasie 
kina „Bałtyk” lub na www.bile-
ty24.pl. 

Tomasz Stockinger w 1978 

roku ukończył PWST w Warsza-
wie. Od tego czasu jest nieprze-
rwanie związany z teatrem, kinem 
i telewizją. Jest jednym z najbar-
dziej rozpoznawanych polskich 
aktorów. W 2005 r. nagrał solową 
płytę z Polskim Radiem pt. „Melo-
dią wracasz do mnie”. Karierę te-
atralną zaczął w Teatrze Drama-
tycznym pod dyrekcją Gustawa 
Holoubka. Później współpracował 

z innymi warszawskim teatrami: 
Kwadrat, Scena Prezentacje, Syre-
na, Roma i Komedia. Zagrał m.in. 
w takich filmach jak: „Sto koni...”, 
„Bołdyn”,  „Znachor”,  „Lata 20te, 
30te...” oraz serialach: „Dom”, 
„Rycerze i rabusie”, „Pogranicze 
w ogniu” czy „Klan”, który jest 
emitowany już od 20 lat. Obecnie 
aktor występuje w warszawskiej 
Kamienicy, goszcząc też na wielu 
innych polskich scenach w reper-
tuarze teatralnym i muzycznym. 

Stefan Gąsieniec to kompozy-
tor, aranżer muzyczny, pianista, 
menedżer kultury. Wyróżniony 
w 2010 roku Nagrodą Specjalną 
Ministra Kultury Bogdana Zdro-
jewskiego za wkład w rozwój 
polskiej kultury. Od 2007 roku 
Stefan Gąsieniec pełnił funkcję 
dyrektora artystycznego festi-
walu muzycznego „Eurosilesia”. 
Skomponował, zaaranżował i wy-
produkował muzykę do solowego 
albumu Krzysztofa Cugowskiego 
pt. „Przebudzenie”. Koncertuje 
jako pianista w Polsce i za granicą 
z gwiazdami światowego jazzu ta-
kimi jak: Fuasi Abdul Khaliq (USA), 
Kenny Martin (USA), Daniel Allen 
(Cuba), Siggy Davis (USA), Niran-
kar Khalsa (USA), Tony Hurdle 
(USA). Komponował, aranżował 
i koncertował z gwiazdami pol-
skiej sceny muzycznej, m.in. To-
maszem Stockingerem, Ewą Bem, 
Katarzyną Groniec, Olgą Bończyk, 
Justyną Steczkowską, Krzyszto-
fem Cugowskim, Stanisławem 
Soyką, Grzegorzem Markowskim, 
Michałem Bajorem, Maciejem 
Miecznikowskim, Januszem Rad-
kiem, Pawłem Kukizem, Mieczy-
sławem Szcześniakiem, Robertem 
Kudelskim i wieloma innymi.

(ToB)
 fot. RDK

Film

O pokonywaniu barier
DKF w Lipnie zaprasza w piątek 14 grudnia o 18.00 na film „Najlepszy” i spotkanie 
z Zofią Pachnik, dyrektorem Ośrodka Terapii Uzależnień CEDR w Mokowie. 

Głównym bohaterem filmu 
„Najlepszy” Łukasza Palkowskiego 
jest sportowiec, który zachwycił 
świat, a który w Polsce pozosta-
wał osobą praktycznie nieznaną. 
To fascynująca, pełna morder-
czego wysiłku, spektakularnych 
upadków i niezwykłej siły historia 
inspirowana życiem Jerzego Gór-
skiego, który ukończył bieg śmier-
ci oraz ustanowił rekord świata 
w triathlonowych mistrzostwach 

świata, zdobywając tytuł mistrza 
na dystansie Double Ironman 
z czasem 24h:47min:46sek. 

– Ten rekord nie byłby jednak 
możliwy, gdyby w jego życiu nie 
pojawiły się dwie kobiety – mówi 
Monika Głowacka z DKF-u w Lip-
nie. – Jedną stracił. Druga stała się 
inspiracją, aby zawalczył o swoje 
życie. W fenomenalnej obsadzie 
zobaczymy: Jakuba Gierszała, Ja-
nusza Gajosa, Magdalenę Cielec-

ką, Arkadiusza Jakubika, Tomasza 
Kota, Mateusza Kościukiewicza, 
Adama Woronowicza, Artura 
Żmijewskiego, Annę Próchniak, 
Kamilę Kamińską i Szymona War-
szawskiego. 

Po seansie rozmowa z go-
ściem o filmie i życiu, o zawodo-
wych doświadczeniach w pracy 
z osobami uzależnionymi. 

(ToB)





Czwartek, 6 grudnia 2018

14:00 Elif

05:30 Elif odc. 380 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 72 - 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. 100 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 22 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 137 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Dzika Holandia odc. 2
13:50 Big Music - quiz
14:00 Elif odc. 381 - serial
14:50 The Wall. Wygraj marzenia
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 64 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 73 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3388
18:30 Korona królów odc. 138 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 264 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 93
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 32
23:45 The Wall. Wygraj marzenia
23:50 Ocaleni odc. 36
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 78

05:10 Ukryta prawda odc. 408 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 177 - serial 

07:15 Szpital odc. 458 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 1 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 226 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 178 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 2 - serial 

14:55 Szpital odc. 459 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 2 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 97 - serial

18:25 Brzydula odc. 98 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 227 - serial 

20:00 Charlie St. Cloud - melodramat

22:10 Porwani odc. 9 s. 1 - serial

23:10 American Pie: 

 Zjazd absolwentów - komedia

01:35 Moc magii odc. 331

06:00 Czysta chata odc. 3

07:05 Turbo Fast odc. 3 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 4 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 90 

09:00 Septagon odc. 23 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 48 

11:25 Benny Hill odc. 22 

12:00 Detektywi w akcji odc. 66 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 67 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 181

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 66 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 66 - serial

18:00 Septagon odc. 24 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

21:05 Jurassic Park - film

23:45 Impas - thriller

01:30 Tuż przed tragedią odc. 9 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 84 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 107
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 5 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 76 s. 4 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 7 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 115 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 8 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 8 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial
20:00 Firmowa gwiazdka - komedia
22:05 Cicha noc - komedia
00:10 Plan doskonały - thriller

07:00 Teledyski
07:40 Wiersze na 100-lecie   
 niepodległości odc. 3
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura 
 - rozmowy odc. 1388
08:30 Kapitan Kloss - film
08:40 Mój mały Everest - film
09:00 Warszawa - film
11:00 Czarne chmury odc. 7 - serial
12:00 Czarne chmury odc. 8 - serial
13:00 Studio Kultura 
 - rozmowy odc. 1388
13:25 Kratka - film
14:20 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 69
14:30 Wichry Kołymy - film
16:25 Taśmy Kultury odc. 35
16:35 Taśmy Kultury odc. 36
16:50 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 70
17:00 Fachowiec - dramat
19:00 Pegaz odc. 115
19:40 Wycieczka chóru - film
19:45 Zasada Petera - film
19:50 Spacer z psem - film
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Rzymskie wakacje - komedia 
22:25 Pojedynki stulecia odc. 14
22:55 Please Find 
 - Henryk Mikołaj Górecki
00:05 Scena klasyczna odc. 40

06:50 Był taki dzień odc. 415
06:55 Parada oszustów odc. 4 - serial
08:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 24 - serial
08:40 #dziedzictwo odc. 5
09:20 Dokumentaliści - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 27
11:25 Tropem niedźwiedzi 
 odc. 1 - serial
12:30 Czterdziestolatek odc. 14 - serial
13:30 Dawne światy odc. 4 - film
14:35 Krajobrazy Dzikiego Zachodu  
 odc. 2 - serial
15:35 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 2 - serial
16:35 Historia Kowalskich - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Taśmy bezpieki odc. 68
18:50 Wszystkie pieniądze świata 
 odc. 1 - serial
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 9 - serial
20:40 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 10 - serial
21:20 Niezwykła broń odc. 2 - serial
22:15 Spór o historię odc. 148
22:55 Szerokie tory odc. 86
23:30 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 3 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 38

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 Mikołaj - chłopiec, który 
 został świętym - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Największe przeboje Pana 
 Boga - Ave Maria - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Święty Franciszek i brat Bernard  
 - film
13:55 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
14:00 Święta Barbara - dramat
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów  
 odc. 7
16:55 Rekolekcje adwentowe odc. 5
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Mikołaj - chłopiec, 
 który został świętym - film
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 Ziemia mojego Zbawiciela
22:35 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Święty Mikołaj 
 - historia prawdziwa - film

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 723 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 10
07:20 Na sygnale odc. 171 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 233
11:25 Rodzinka.pl odc. 68 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1956 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 93
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 723 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 69 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 215 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 2 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1956 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1957 - serial
20:45 Doktor Foster odc. 9 s. 2 - serial
21:50 Jutro będzie futro II - komedia
23:25 Na sygnale odc. 209 - serial
23:55 Pokaż, kotku, co masz 
 w środku - komedia
01:40 Rani odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2345

11:00 Ukryta prawda odc. 988 - serial

12:00 Szpital odc. 877 - serial

13:00 Szkoła odc. 640 - serial

14:00 19+ odc. 341 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 11

15:30 Szkoła odc. 641 - serial

16:30 19+ odc. 342 - serial

17:00 Szpital odc. 878 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 989 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 23

19:50 Uwaga! odc. 5516

20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2793 - serial

20:55 Milionerzy odc. 227

21:40 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 18

22:40 Nigdy w życiu! - komedia 

00:50 Pod powierzchnią odc. 7 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 750 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 751 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 29 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 792 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 73 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 739 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2776 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 665 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3774
16:30 Na ratunek 112 odc. 128 - serial 
17:05 Gliniarze odc. 58 - serial 
18:05 Pierwsza miłość 
 odc. 2777 - serial
18:45 Mikołajkowy Blok Reklamowy
18:55 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 108 - serial
20:05 Trolle - film
22:00 American Beauty - dramat
00:45 Chirurdzy odc. 124 - serial

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombart. Życie
pod zastaw 09:00 Warszawa 10:25 Sensacja XXI wieku

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

42-letni Lester Burnham przechodzi kryzys. 
Zauważa, że jego życie stało się jałowe. Kielich 
goryczy przepełniają problemy w pracy. Mężczyzna 
postanawia się zmienić, odnaleźć sens i radość 
życia.

Multimilioner John Hammond zamierza wybudować 
na swej wyspie wielki park rozrywki, którego 
główną atrakcją będą dinozaury. Prehistoryczne 
stworzenia udaje się odtworzyć dzięki inżynierii 
genetycznej.

„Jurassic Park”
(1993r.) TV 4 21:05

„American Beauty”
(1999r.)  Polsat 22:00



Piątek, 7 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 381 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 73 - 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. 101 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 23 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 138 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Życie w błękicie - film
13:50 The Wall. Wygraj marzenia
14:00 Elif odc. 382 - serial
14:50 Big Music - quiz
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity 
 Gargas odc. 93
16:05 Wieczna miłość odc. 74 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3389
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 13
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 48
21:30 Big Music Quiz odc. 24
22:35 Wydarzyło się w Teksasie - film
00:20 Magazyn kryminalny 997 odc. 32

05:10 Ukryta prawda odc. 409 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 178 - serial 

07:15 Szpital odc. 459 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 2 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 227 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 179 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 3 - serial 

14:55 Szpital odc. 460 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 3 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 99 - serial

18:25 Brzydula odc. 100 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 228 - serial 

20:00 W krzywym zwierciadle: 

 Witaj Święty Mikołaju! - komedia

22:10 Zmiana pasa - film

00:15 W garniturach odc. 2 s. 1 - serial

06:00 Czysta chata odc. 4
07:05 Turbo Fast odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 5 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 91 
09:00 Septagon odc. 24 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 49 
11:25 Benny Hill odc. 72 
12:00 Detektywi w akcji odc. 68 - serial
13:00 Galileo odc. 720
14:00 Galileo odc. 721
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 433 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 67 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 67 - serial
18:00 Septagon odc. 25 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 210 - serial
23:20 Anakonda III: Potomstwo - thriller
01:05 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 14

06:00 Kontrakt na miłość odc. 85 s. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 108

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2 - serial

09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  

 odc. 6 s. 3 - serial

10:00 Nash Bridges odc. 77 s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 12 s. 4 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 13 s. 4 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 116 s. 3 - serial

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 8 - serial

17:00 Następny proszę! odc. 10 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 59 s. 2 - serial

20:00 Replikant - film

22:00 Momentum - thriller

00:00 Misjonarz - thriller

07:00 Teledyski
07:40 Wiersze na 100-lecie   
 niepodległości odc. 4
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy
08:25 Wiklinowy kosz - film
08:40 Skrzydła - film
08:55 Fachowiec - dramat
10:50 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 70
11:00 Czarne chmury odc. 9 - serial
12:05 Czarne chmury odc. 10 - serial
13:10 Studio Kultura - rozmowy
13:25 Koncert adwentowy 
 z Kościoła Mariackiego w Dreźnie
14:30 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 70
14:35 Taśmy Kultury odc. 37
14:45 Taśmy Kultury odc. 38
15:15 Patrzę na ciebie, Marysiu 
 - dramat
16:35 Trójka do wzięcia - dramat
17:25 Daleko od okna - dramat
19:25 Pojedynki stulecia odc. 14
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Wstęp do filmu odc. 118
20:25 Kosmos - dramat
22:15 Ikony muzyki odc. 6 - serial
23:05 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 70
23:10 Tygodnik kulturalny
00:00 Szpital przemienienia - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 416
07:00 Wszystkie pieniądze świata 
 odc. 1 - serial
08:05 Taśmy bezpieki odc. 68
08:35 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 4
08:50 Marzyciele odc. 2
09:30 Historia Kowalskich - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 38
11:10 Życie po radziecku odc. 6 - serial
11:45 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 3 - serial
12:40 Czterdziestolatek odc. 15 - serial
13:55 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 4 - film
14:55 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 2 - serial
15:55 Normandia. Ostatni bohaterowie  
 desantu odc. 1 - film
17:00 WiN. Wolność i Niezawisłość.  
 Ostatnia nadzieja - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Wszystkie pieniądze świata 
 odc. 2 - serial
20:00 Skamieniały Las
21:05 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2 - film
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 55
22:35 Szerokie tory odc. 80
23:10 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 9 - serial
23:40 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 10 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 39

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Mikołaj - chłopiec, 
 który został świętym - film
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 Zambia - Mansa
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Tylko chmury poruszają gwiazdy  
 - dramat
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Święty Mikołaj 
 - historia prawdziwa - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 36 - serial
16:55 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 6
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 Opowieści Theo odc. 1 - serial
19:35 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 Ziemia obiecana odc. 11 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Lodowa podróż - film
23:45 Święty na każdy dzień
23:50 Nuty nadziei - film

05:55 Egzamin z życia odc. 15 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 33 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 172 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 234
11:25 Rodzinka.pl odc. 69 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1957 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 94
14:05 Coś dla Ciebie odc. 179
14:30 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 2 
15:05 Kabaretowy Klub Dwójki odc. 13
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 70 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl 
 odc. 216 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1957 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1958 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 117 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 252 - serial
22:25 Fotograf - thriller
00:25 Jutro będzie futro II - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 24 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2346

11:00 Ukryta prawda odc. 989 - serial

12:00 Szpital odc. 878 - serial

13:00 Szkoła odc. 641 - serial

14:00 19+ odc. 342 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 642 - serial

16:30 19+ odc. 343 - serial

17:00 Szpital odc. 879 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 990 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 24

19:50 Uwaga! odc. 5517

20:00 Gwiezdne wojny: 

 Przebudzenie Mocy - film

22:55 Wojna światów - film

01:15 Życie bez wstydu odc. 1 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 752 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 753 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 30 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 793 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 74 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 740 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2777 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 666 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3775
16:30 Na ratunek 112 odc. 129 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 59 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2778 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 336 - serial
20:05 Miss Supranational 2018 odc. 1 
23:05 Star Trek - film
01:55 Opętani - horror

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czarne chmury

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

Policjant Jake Riley od dawna ściga seryjnego 
mordercę. Gdy przy kolejnej ofierze policja znajduje 
włos psychopaty, agenci rządowi postanawiają 
go sklonować, by replikant doprowadził ich do 
sprawcy.

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

„Replikant”
(2001r.) TV Puls 20:00

„Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy”
(2015r.) TVN 20:00

10:40 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

05:55 Klan odc. 3387
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 84 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 55
09:20 Rodzinny ekspres odc. 59
09:50 Plastik jest wszędzie - film
10:55 Korona królów - taka historia…  
 odc. 13
11:25 Korona królów odc. 135 - serial
11:55 Korona królów odc. 136 - serial
12:25 Korona królów odc. 137 - serial
13:00 Korona królów odc. 138 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 198
14:10 Jak to działa? odc. 172
14:35 Gen innowacyjności odc. 19 s. 2
14:45 Spis treści odc. 34
14:55 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 5 
15:50 Puchar Świata w Titisee  
 - Neustadt Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Titisee
 - Neustadt Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:05 Puchar Świata w Titisee
 - Neustadt Skoki narciarskie
18:35 Blondynka odc. 79 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Eskorta - western
22:50 Loft - thriller
00:40 Wydarzyło się w Teksasie - film

05:50 Ukryta prawda odc. 410 - serial 

06:55 Mango - Telezakupy

09:00 Brzydula odc. 91 - serial

09:35 Brzydula odc. 92 - serial

10:10 Brzydula odc. 93 - serial

10:45 Brzydula odc. 94 - serial

11:20 Brzydula odc. 95 - serial

11:55 Zabójcza broń odc. 2 - serial

12:55 Beethoven VII: Świąteczna  

 przygoda - komedia

14:50 Lemur zwany Rollo - komedia

16:50 Charlie St. Cloud - melodramat

19:00 Sknerus - komedia

21:25 Stosunki międzymiastowe 

 - komedia

23:40 American Pie: Zjazd   

 absolwentów - komedia

02:00 Moc magii odc. 333

06:00 Czysta chata odc. 5
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 12 - serial
08:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 13 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 3 - serial
09:05 Flintstonowie odc. 4 - serial
09:40 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci - film
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 430 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 431 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 432 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 182
15:00 Blond ambicja - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 433 - serial
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial
19:00 Galileo odc. 722
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 211 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 212 - serial
23:00 Krwawa zemsta - film
01:00 STOP Drogówka odc. 182

05:45 Hotel Zacisze odc. 6 s. 1 - serial

06:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 88 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 10 

08:50 13. posterunek 

 odc. 21 s. 2 - serial

09:25 13. posterunek 

 odc. 22 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 55 s. 2 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 56 s. 2 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 57 s. 2 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2 - serial

14:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 59 s. 2 - serial

15:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 4

16:15 Smokiem i mieczem - film

17:55 Wygrane marzenia - komedia

20:00 Dziedzictwo krwi - film

21:50 W obronie własnej - film

23:50 Cicha noc - komedia

01:50 Taki jest świat odc. 88 s. 3

07:00 Nienasyceni odc. 14
07:30 Teledyski
07:45 Informacje kulturalne
08:05 Tygodnik kulturalny
08:50 Królowa Bona odc. 4 - serial
10:05 Kulig - film
10:40 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 71
10:45 Analiza wzruszeń i rozdrażnień  
 - film
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 37
11:40 Citizenfour - film
13:45 Nasza ulica - film
14:25 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 71
14:35 Barwy ochronne - dramat
16:20 Teleman w Jarosławicach
16:35 Którędy po sztukę odc. 73
16:45 Nieprawdopodobnie elastyczny  
 człowiek - film
16:55 Rzymskie wakacje - komedia
19:05 Daft Punk bez masek - film
20:20 Przełomy Missouri - western
22:35 Dranie w kinie odc. 45
23:20 Chris Rea plays Baloise Session
01:00 Fotograf - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 8
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 4
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 15 s. 1
08:50 Janosik odc. 6 - serial
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 84
10:25 Dawne światy odc. 4 - film
11:35 Krajobrazy Dzikiego Zachodu  
 odc. 2 - serial
12:30 Wielkie widowiska natury 
 odc. 1 - serial
13:35 Szerokie tory odc. 147
14:05 Podróże z historią odc. 15 s. 2
14:40 Tropem niedźwiedzi 
 odc. 1 - serial
15:45 Spór o historię odc. 190
16:25 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 3 - serial
17:15 Marzyciele odc. 3
17:45 Przygody pana Michała 
 odc. 9 - serial
18:20 Przygody pana Michała 
 odc. 10 - serial
18:50 Życie Solidarnością pisane - film
19:55 Niezwykła broń odc. 2 - serial
21:00 Rodzina Połanieckich 
 odc. 4 - serial
22:30 Niepodległa - film
23:40 Aksamitni terroryści - film
01:15 Radio Wolności - 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. 9 - serial
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
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 Łaski pełna - film
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 38
16:00 Oddanie czci Niepokalanej 
 na Placu Hiszpańskim w Rzymie
16:40 Legendy klasyki niepodległości
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 7
18:00 Uroczystości z okazji XXVII  
 rocznicy powstania Radia  
 Maryja z Bydgoszczy 
 - Msza Święta dziękczynna 
 w Katedrze św. Marcina 
 i Mikołaja w Bydgoszczy.
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. 24 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Oratorium o Niepokalanym  
 Poczęciu Najświętszej 
 Maryi Panny

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1954 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1955 - serial
06:55 M jak miłość odc. 1403 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 235
11:30 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 11 
12:00 Córka prezydenta - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Kabaretowe hity 2014 roku
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl 
 odc. 252 s. 13 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 117 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 25
20:05 Jobs - film
22:15 Sierocki na sobotę odc. 10
23:30 Rok przemocy - film
01:45 Fotograf - thriller

05:40 Mango - Telezakupy

07:50 Jak Mikołaj odc. 2

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1115

11:00 Na Wspólnej odc. 2790 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2791 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2792 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2793 - serial

12:50 MasterChef odc. 13 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 1 

15:50 Nigdy w życiu! - komedia

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 18

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 25

19:45 Uwaga! odc. 5518

20:00 Jak Mikołaj odc. 3

20:05 Niemożliwe - film

22:25 Jump Street 21 - komedia

00:50 Mumia - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 33 - serial

09:15 Przygody Kota w butach 

 odc. 44 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 45 - serial

10:15 Ewa gotuje odc. 350

10:45 Trolle - film

12:45 12 mężczyzn z kalendarza 

 - komedia

14:35 Jaś Fasola odc. 3 - serial

15:10 Ryjek 2018: Piotr Bałtroczyk 

 i przyjaciele

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 125

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 126

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 337 - serial

20:05 Pan Popper i jego pingwiny 

 - komedia

22:05 Gala boksu zawodowego Boks 

00:10 Panaceum - film

09:00 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

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

przepisy

06:25 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Po ponad 10 latach spotykają się absolwenci szkoły 
East Great Falls High. Jim i Michelle mają dziecko. 
Oz odniósł sukces jako sprawozdawca sportowy. 
Kevin jest szczęśliwym mężem.

Najważniejsza studentka w kraju – córka prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Samantha Mackenzie, 
zakochuje się w przystojnym Jamesie. Niebawem 
wychodzi na jaw, że nie jest on tym, za kogo się 
podaje.

„Córka prezydenta”
(2004r.) TVP 2 12:00

„American Pie: Zjazd 
absolwentów”

(2012r.) TVN 7 23:40



Niedziela, 9 grudnia 2018

10:30 Leśniczówka

05:40 Klan odc. 3389
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. 75 s. 2
09:00 Ziarno odc. 685
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 53 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 96
10:30 Leśniczówka odc. 62 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 63 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 64 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Wigilijne dzieło
13:10 Dziki Meksyk odc. 2 - film
14:10 Sonda II odc. 98
14:40 Chengdu - wrota do Chin - film
14:55 Spis treści odc. 35
15:05 Puchar Świata w Titisee
 -Neustadt Skoki narciarskie
15:30 Puchar Świata w Titisee
 -Neustadt Skoki narciarskie
17:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 48
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 80 s. 7 - serial
21:15 Wyszłam za mąż, zaraz  
 wracam - komedia
23:10 Eskorta - western
01:20 Jaka to melodia?

06:00 Galileo odc. 720

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 14 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 15 - serial

08:05 Dzielna Mysz odc. 20 - serial

08:25 Planeta 51 - film

10:05 Galileo odc. 721

11:05 Galileo odc. 722

12:10 Jurassic Park - film

14:55 Mistrz kierownicy ucieka III 

 - komedia

16:45 Biały Tygrys - film

19:00 Galileo odc. 723

20:00 Przepowiednia - thriller

22:30 Oko za oko odc. 5 - serial

23:30 Oko za oko odc. 6 - serial

00:30 Tuż przed tragedią odc. 10 - serial

05:40 Flash odc. 16 - serial

06:25 Flash odc. 17 - serial

07:15 Flash odc. 18 - serial

08:10 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 4 - serial

09:10 Przygody Merlina 

 odc. 5 s. 4 - serial

10:05 Księga mistrzów - film

12:10 Najlepszy przyjaciel - film

14:10 Crown Prince - film

16:20 Dzień bałwana - komedia

18:00 Śnięty Mikołaj - komedia

20:00 Człowiek w ogniu - thriller

22:55 Firmowa gwiazdka - komedia

01:00 Skorpion - serial

07:00 Antyfonie odc. 6 - serial
07:25 Teledysk
07:55 Dranie w kinie odc. 45
08:40 Pan wzywał, Milordzie? 
 odc. 11 s. 2 - serial
09:35 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 72
09:45 Śladami wielkich kompozytorów  
 odc. 12 - serial
10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 266
11:30 Przygody barona Munchausena  
 - film
13:45 Kemping - film
14:10 Chuligan literacki odc. 107
14:45 Triumf czasu i rozczarowania  
 - opera 
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
 odc. 537
18:05 Gdyby. Wiersze Joanny  
 Kulmowej
18:40 Zaręczyny - spektakl teatralny 
20:00 Tak, tak - to ptak - koncert 
20:40 Wszystko, co kocham - dramat
22:20 Trzeci punkt widzenia odc. 266
22:45 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 72
22:50 Sarid - film
23:55 Scena alternatywna odc. 76
00:35 Przełomy Missouri - western

06:50 Był taki dzień odc. 9
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial
08:05 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna odc. 6 - film
09:10 Janosik odc. 7 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 85
10:30 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 4 - film
11:30 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 2 - serial
12:35 Lodowa planeta odc. 4 - serial
13:35 Archiwum zimnej wojny odc. 15
14:10 Moi rodzice rozwodzą się - film
16:10 Wielka gra odc. 168
17:05 Wojownicy czasu odc. 14
17:40 Przygody pana Michała 
 odc. 11 - serial
18:15 Przygody pana Michała 
 odc. 12 - serial
18:45 Przygody pana Michała 
 odc. 13 - serial
19:25 Koło historii odc. 7
20:10 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2 - film
21:15 Wesele - dramat
23:10 Wielki Test o Sienkiewiczu - quiz 
01:00 Moja historia - 20 lat później 
 - dramat

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
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 3 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 3 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Wystarczy mi jeden krok - film
14:50 Święty na każdy dzień
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
15:55 Kolory świętości
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 8
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 Filmowe życiorysy 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 7
23:50 Lusaka Bauleni

05:50 Barwy szczęścia 

 odc. 1957 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1958 - serial

06:55 M jak miłość odc. 1404 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:00 Wielka Rafa Koralowa 

 odc. 3 - serial

12:05 Człowiek z Zachodu - western

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Kabaretowa Scena 

 Dwójki przedstawia odc. 1

16:15 Kopciuszek w świecie mody 

 - komedia

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 723 - serial

19:30 Rodzinka.pl 

 odc. 252 s. 13 - serial

20:05 Spectre - film

22:40 Lina - dramat

00:25 Lewiatan - dramat

05:40 Mango - Telezakupy

07:50 Jak Mikołaj odc. 3

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1116

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 10

11:30 Co za tydzień odc. 879

11:55 Drzewo marzeń odc. 1 s. 2 

12:55 Program rozrywkowy odc. 1 

13:00 Wracajcie skąd przyszliście  

 odc. 1

14:00 Program rozrywkowy odc. 2 

14:05 Gwiezdne wojny: 

 Przebudzenie Mocy - film

17:00 Program rozrywkowy odc. 3 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 26

19:45 Uwaga! odc. 5519

20:00 MasterChef odc. 14 s. 7

21:35 Mumia - film

00:05 Niemożliwe - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 34 - serial

09:15 Aladyn i król złodziei - film

11:00 Dr Dolittle II - komedia

12:55 Pan Popper i jego pingwiny 

 - komedia

14:55 Star Trek - film

17:35 Nasz nowy dom odc. 96 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 293

20:05 Miss Polski 2018

23:05 Ślad odc. 23 - serial

00:05 Ślad odc. 24 - serial

05:30 Ukryta prawda odc. 411 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Brzydula odc. 96 - serial

09:20 Brzydula odc. 97 - serial

09:55 Brzydula odc. 98 - serial

10:30 Brzydula odc. 99 - serial

11:05 Brzydula odc. 100 - serial

11:40 Zabójcza broń odc. 3 - serial

12:40 Zabójcza broń odc. 4 - serial

13:40 Legendy sowiego królestwa:  

 Strażnicy Ga’Hoole - film

15:45 Śnieżne psy - komedia

17:50 Wojownicze żółwie ninja - komedia

20:00 Szybcy i wściekli VI - film

22:45 Eksplozja - film

01:15 Sposób na morderstwo 

 odc. 9 s. 2 - serial

11:05 Brzydula 11:05 Galileo

06:25 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

05:50 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:45 Jeźdzcy smoków

Lem i Neera widzą lądowanie niezidentyfikowanego 
obiektu latającego, z którego wychodzi kapitan 
Charles Baker. Mężczyzna myśli, że trafił na 
nieodkrytą planetę. Gdy zauważa, że nie jest sam, 
ucieka.

Odnoszący sukcesy biznesmen Popper jest 
skupiony przede wszystkim na robieniu kariery. 
Wkrótce wszystko w jego życiu zmienia się za 
sprawą sześciu pingwinów.

„Pan Popper i jego pingwiny”
(2011r.) Polsat 12:55

„Planeta 51”
(2009r.) TV 4 08:25



Poniedziałek, 10 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 382 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 74 - 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. 102 s. 8 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 24 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 13
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Dziki Meksyk odc. 2 - film
14:00 Elif odc. 383 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 198
16:05 Wieczna miłość odc. 75 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3390
18:30 Korona królów odc. 139 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 65 - serial
21:00 Generał - spektakl teatralny 
22:35 Dekalog odc. 9 - dramat
23:50 Jak Oskar komunę obalał - film
00:45 Wyszłam za mąż, zaraz wracam  
 - komedia

05:10 Ukryta prawda odc. 412 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 179 - serial 

07:15 Szpital odc. 460 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 3 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 228 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 180 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 4 - serial 

14:55 Szpital odc. 461 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 4 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 101 - serial

18:25 Brzydula odc. 102 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 229 - serial 

20:00 Kocham, Rosie - komedia

22:10 W garniturach odc. 3 - serial

23:10 Nienarodzony - horror

00:55 Lista klientów odc. 7 s. 1 - serial

06:00 Czysta chata odc. 6
07:05 Turbo Fast odc. 5 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 93 
09:00 Septagon odc. 25 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 50 
12:00 Detektywi w akcji odc. 69 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 70 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 183
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 68 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 68 - serial
18:00 Septagon odc. 26 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 435 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 213 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial
22:00 Oko za oko odc. 7 - serial
23:00 Oko za oko odc. 8 - serial
00:00 Transakcje za milion dolarów 
 - Los Angeles odc. 5 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 86 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 109
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 7 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 78 s. 4 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 8 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 117 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 8 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 8 - serial
17:55 Najlepsza kuchnia! odc. 1
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial
20:00 Wpół do śmierci II - film
21:50 Człowiek w ogniu - thriller
00:45 Zlecenie na śmierć - thriller

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Pierwszy pawilon - film

08:50 Daleko od okna - dramat

11:00 Jan Serce odc. 1 - serial

12:10 Jan Serce odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Coś za coś - dramat

14:50 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 5

15:05 Taśmy Kultury odc. 39

15:30 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 12 - serial

16:35 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia

18:20 Chuligan literacki odc. 107

18:50 Szychta - film

18:55 Ludwik - film

19:05 W trawie - film

19:20 Którędy po sztukę odc. 75

19:35 Videofan

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Mały Quinquin odc. 4 - serial

21:20 Alfabet - film

23:25 Kronos odc. 25

00:10 Wszystko, co kocham - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 417
07:00 Wszystkie pieniądze świata 
 odc. 2 - serial
08:05 Ex libris
08:35 Wojownicy czasu odc. 4
09:10 WiN. Wolność i Niezawisłość.  
 Ostatnia nadzieja - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 39
10:35 Życie po radziecku odc. 7 - serial
11:15 Wielkie widowiska natury 
 odc. 1 - serial
12:15 Czterdziestolatek odc. 16 - serial
13:20 Lawa - dramat 
15:45 Lodowa planeta odc. 4 - serial
16:45 Spór o historię odc. 111
17:30 Dziewczyna z ekranu - film
18:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:50 Flesz historii
19:10 Wszystkie pieniądze świata 
 odc. 3 - serial
20:15 Aksamitni terroryści - film
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 16
22:35 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 2 - serial
23:05 Memento grudniowe - film
23:50 Krucjaty odc. 2 - serial
00:55 Sensacje XX wieku odc. 33

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - syryjska mozaika
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Niebieskooki Anioł - film
13:10 Lusaka Bauleni
13:20 Koncert życzeń
14:10 Młode wilki - film
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 9
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza święta w intencji Ofiar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana  
 Chrzciciela w Warszawie
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 103 - serial
23:00 Tekla - życie dla Ewangelii - film

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 117 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 167
07:20 Na sygnale odc. 173 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 236
11:25 Rodzinka.pl odc. 70 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1958 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 95
14:10 Postaw na milion
15:05 O mnie się nie martw 
 odc. 117 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 71 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 217 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 4 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1958 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1959 - serial
20:55 M jak miłość odc. 1405 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Modliszka odc. 2 - serial
00:10 Trzeci oficer odc. 9 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5519

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 22

07:55 Akademia ogrodnika odc. 22

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2347

11:00 Ukryta prawda odc. 990 - serial

12:00 Szpital odc. 879 - serial

13:00 Szkoła odc. 642 - serial

14:00 19+ odc. 343 - serial

14:30 19+ odc. 276 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 11 

16:00 Szkoła odc. 357 - serial 

17:00 Szpital odc. 457 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 615 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 27

19:50 Uwaga! odc. 5520

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2794 - serial

20:55 Milionerzy odc. 116

21:30 Życie bez wstydu odc. 2 s. 6 

22:35 Psy - film

00:50 Co za tydzień odc. 879

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 754 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 755 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 31 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 794 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 75 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 741 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2778 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 667 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3776
16:30 Na ratunek 112 odc. 130 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 60 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2779 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 338 - serial
20:05 Hancock - film
22:00 Bliski wróg - film
23:55 Skradzione życie - film
02:00 Tajemnice losu odc. 3176

14:55 Szpital 12:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Jan Serce 10:05 Sensacje XX wieku

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

Składający się z dziesięciu części miniserial. 
Nie ma ciągłości zdarzeń, akcji, różni są 
bohaterowie. Jedynym człowiekiem pojawiającym 
się we wszystkich częściach jest tajemniczy 
nieznajomy.

Rosie i Alex przyjaźnią się od najmłodszych lat  
wspólnie dorastali, spędzali razem każdą wolną 
chwilę. Wydają się sobie przeznaczeni, lecz gdy 
zdają sobie sprawę ze swoich uczuć, jest za późno.

„Kocham, Rosie”
(2014r.) TVN 7 20:00

„Dekalog”
(1990r.) TVP 1 22:35



Wtorek, 11 grudnia 2018

14:00 Elif

05:30 Elif odc. 383 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 75 - 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. 103 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 25 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 139 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 6
12:50 Zakochani są wśród zwierząt  
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 384 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 65 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 76 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3391
18:30 Korona królów odc. 140 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 66 - serial
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 3 s. 2 - serial
21:40 Kompania X odc. 13 s. 2 - serial
22:35 Topkapi - komedia
00:40 Butelka czy kieliszek? Czy  
 można pić „na zdrowie”? - film

05:10 Ukryta prawda odc. 413 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 180 - serial 

07:15 Szpital odc. 461 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 4 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 229 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 181 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 5 - serial 

14:55 Szpital odc. 462 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 5 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 103 - serial

18:25 Brzydula odc. 104 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 230 - serial 

20:00 Monachium - film

23:25 To już jest koniec - komedia

01:40 Sposób na morderstwo 

 odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Czysta chata odc. 7

07:05 Turbo Fast odc. 6 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 7 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 107 

09:00 Septagon odc. 26 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 51 

11:30 Benny Hill odc. 13 

12:00 Detektywi w akcji odc. 71 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 72 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 184

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 435 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 69 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 69 - serial

18:00 Septagon odc. 28 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 214 - serial

21:05 Cenny ładunek - film

23:00 Krew odkupienia - film

00:55 STOP Drogówka odc. 182

06:00 Kontrakt na miłość odc. 87 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 110
07:55 Najlepsza kuchnia! odc. 1
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 79 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 8 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 8 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 118 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 8 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 8 - serial
17:55 Najlepsza kuchnia! odc. 2
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial
20:00 Patrol - film
22:50 13. dzielnica - film
00:20 Lasko - pociąg śmierci - film

07:00 Teledyski

08:05 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Którędy po sztukę odc. 75

08:40 Madame Tutli-Putli - film

09:10 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia

11:00 Jan Serce odc. 3 - serial

12:05 Jan Serce odc. 4 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Na przykład Kowalski

13:30 Oczekiwanie - film

13:45 Wyrok na Franciszka Kłosa 

 - dramat

15:35 Taśmy Kultury odc. 40

15:50 Taśmy Kultury odc. 1

16:15 Obszar zamknięty - film

17:10 Persona non grata - dramat

19:15 Kronos odc. 25

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Ja, Feuerbach 

 - spektakl teatralny 

21:55 Kumple od kufla - komedia

23:35 Dezerterzy

00:05 Dzień dobry - film

06:50 Był taki dzień odc. 11
06:55 Wszystkie pieniądze świata 
 odc. 3 - serial
08:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 55
08:35 Flesz historii
08:55 Dziewczyna z ekranu - film
09:55 Sensacje XX wieku odc. 33
11:25 Spór o historię odc. 70
12:05 Polska szuka bohaterów - film
12:30 Czterdziestolatek odc. 17 - serial
13:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 20 - serial
14:40 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 11 - serial
16:20 Marzyciele odc. 4
16:50 Dziewczyna z klepsydry - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Rozmowy o Niepodległości odc. 3
18:50 Wszystkie pieniądze świata 
 odc. 4 - serial
20:00 Wojtek, niedźwiedź który 
 poszedł na wojnę - film
21:10 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 3 - serial
22:05 Jak było? odc. 29
22:45 Wszystko, co kocham - dramat
00:30 Sensacje XX wieku odc. 32

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
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. 9
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Odkupienie - western
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 103 - serial
14:50 Najkrótsza droga do domu: 
 C.S.Lewis - 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
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 10
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 27 - serial
22:40 Odebrano nam całe dzieciństwo  
 - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1405 - serial
07:00 Baptyści w Łodzi
07:20 Na sygnale odc. 174 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 237
11:25 Rodzinka.pl odc. 71 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1959 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 96
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1405 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 72 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 218 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 5 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1959 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1960 - serial
20:55 M jak miłość odc. 1406 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Miasto duchów. Rakka - film
00:40 Rodzinka.pl odc. 252 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2348

11:00 Ukryta prawda odc. 615 - serial

12:00 Szpital odc. 457 - serial

13:00 Szkoła odc. 357 - serial

14:00 19+ odc. 277 - serial 

14:30 19+ odc. 278 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 11 

16:00 Szkoła odc. 358 - serial 

17:00 Szpital odc. 458 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 616 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 28

19:50 Uwaga! odc. 5521

20:15 Doradca smaku odc. 30 s. 9

20:20 Na Wspólnej odc. 2795 - serial

21:00 Milionerzy odc. 117

21:40 Mr Brooks - thriller

00:05 Superwizjer odc. 1146

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 756 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 757 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 32 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 795 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 76 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 742 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2779 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 668 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3777
16:30 Na ratunek 112 odc. 131 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 61 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2780 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 339 - serial
20:05 Ślad odc. 25 - serial
21:05 Ślad odc. 26 - serial
22:05 Skradzione życie - film
00:10 Randka na weselu - komedia

07:15 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 23:35 Dezerterzy 09:55 Sensacja XX wieku

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

Paryż, 2013r. Agent Damien Tomaso zostaje 
wysłany do odgrodzonej murem 13. dzielnicy. 
W getcie rządzonym przez gangsterów ma 
odszukać sprawców kradzieży broni masowego 
rażenia należącej do rządu.

Po nieudanym skoku gangster Eddie ściga piękną 
złodziejkę, Karen, która go wystawiła. Kobieta 
postanawia odzyskać zaufanie Eddiego. Zleca 
byłemu chłopakowi kradzież przesyłki z rzadkimi 
klejnotami.

„Cenny ładunek”
(2016r.) TV 4 21:05

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 22:50



Środa, 12 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 384 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 76 - 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. 104 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 26 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:30 Korona królów odc. 140 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Zakochani są wśród zwierząt  
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 385 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 66 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 77 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3392
18:30 Korona królów odc. 141 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 67 - serial
20:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
22:00 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
22:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:25 Bez tożsamości 
 odc. 8 s. 2 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 414 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 181 - serial 

07:15 Szpital odc. 462 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 5 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 230 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 182 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 6 s. 1 - serial 

14:55 Szpital odc. 463 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 6 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 105 - serial

18:25 Brzydula odc. 106 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 231 - serial 

20:00 Komora - thriller

22:20 Pod powierzchnią 

 odc. 2 s. 1 - serial

23:25 Holy Hell - film

01:40 Moc magii odc. 337

06:00 Czysta chata odc. 8

07:05 Turbo Fast odc. 7 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 8 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 108 

09:00 Septagon odc. 28 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 52 

11:30 Benny Hill odc. 27 

12:00 Detektywi w akcji odc. 73 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 74 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 185

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 70 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 70 - serial

18:00 Septagon odc. 29 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 437 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 215 - serial

21:05 Walkiria: Świt Czwartej Rzeszy  

 - dramat

23:10 3000 mil do Graceland - komedia

01:55 Tuż przed tragedią 

 odc. 10 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 88 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 111
07:55 Najlepsza kuchnia! odc. 2
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 80 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 8 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 8 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 119 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 8 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 8 - serial
17:55 Najlepsza kuchnia! odc. 3
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial
20:00 Mściciel - film
21:50 Replikant - film
23:55 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 2 - serial
00:45 Flash odc. 16 s. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Kaśka, bimber i motocykl - film

08:50 Persona non grata - dramat

11:00 Jan Serce odc. 5 - serial

12:15 Jan Serce odc. 6 - serial

13:30 Studio Kultura - rozmowy

13:45 Złoto dezerterów - komedia

16:00 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 6

16:15 Taśmy Kultury odc. 2

16:40 Legendy rocka odc. 34 - serial

17:35 Wielki bieg - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Doradztwo personalne - thriller

22:05 Pegaz odc. 116

22:45 Rujnowanie pamięci - film

23:55 Kumple od kufla - komedia

01:35 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 418
06:55 Wszystkie pieniądze świata 
 odc. 4 - serial
08:05 Archiwum zimnej wojny odc. 16
08:35 Jak było? odc. 29
09:20 Dziewczyna z klepsydry - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 32
11:25 Wojtek, niedźwiedź 
 który poszedł na wojnę - film
12:35 Czterdziestolatek odc. 18 - serial
13:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21 - serial
14:50 Film dokumentalny
15:55 Krucjaty odc. 2 - serial
16:55 Odkryć prawdę - film
17:55 13 pierwszych dni odc. 1
18:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:40 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 25 - serial
19:15 Quo vadis? odc. 1 - serial
20:10 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 4 - serial
21:00 Normandia. Ostatni bohaterowie  
 desantu odc. 2 - film
22:05 #dziedzictwo odc. 6
22:35 Lawa - dramat
01:00 Sensacje XX wieku odc. 35

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 Powołanie Reportaż 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 8 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - film
12:55 Kartka z kalendarza
13:00 Guadalupe - żywy obraz - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 27 - serial
14:40 Effetha - okno na świat - film
15:25 Ostatni rzeźbiarz w szkle
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Ziemia Święta 
 - ziemia bez chrześcian
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 11
18:00 Msza św. w bazylice św. Piotra  
 w Rzymie w święto 
 Matki Bożej z Guadalupe  
 w intencji Ameryki Łacińskiej 
 pod przewodnictwem 
 papieża Franciszka
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 Dokonać niemożliwego - film
23:40 Toliara - film

06:00 M jak miłość odc. 1406 - serial
06:55 Pożyteczni.p
07:20 Na sygnale odc. 175 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 238
11:25 Rodzinka.pl odc. 72 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1960 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 97
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1406 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 73 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 219 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 6 - serial
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1960 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1961 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 27 - serial
20:50 Na dobre i na złe 
 odc. 724 - serial
21:50 Na sygnale odc. 210 - serial
22:30 Jak ona to robi? - komedia
00:05 O mnie się nie martw 
 odc. 117 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 30 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2349

11:00 Ukryta prawda odc. 616 - serial

12:00 Szpital odc. 458 - serial

13:00 Szkoła odc. 358 - serial

14:00 19+ odc. 279 - serial 

14:30 19+ odc. 280 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 359 - serial 

17:00 Szpital odc. 459 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 617 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 29

19:50 Uwaga! odc. 5522

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2796 - serial

20:55 Milionerzy odc. 118

21:30 Wracajcie skąd przyszliście  

 odc. 2

22:30 Porachunki - komedia

00:50 Oszuści odc. 10 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 758 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 759 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 33 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 796 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 77 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 743 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2780 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 669 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3778
16:30 Na ratunek 112 odc. 132 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 62 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2781 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 340 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 248 - serial
20:40 Randka na weselu - komedia
22:45 Wieczny student II - komedia
00:50 Ruby Sparks - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

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

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

Hindus Taj postanowił zdobywać wiedzę na jednej 
z prestiżowych brytyjskich uczelni. Początki okazują 
się dużo trudniejsze, niż przypuszczał.

Fanatyczny rasista, członek Ku-Klux-Klanu, 
czeka na egzekucję w komorze gazowej. Walkę 
o życie skazańca rozpoczyna jego wnuk – młody 
prawnik, który odkrywa mroczne tajemnice 
własnej rodziny.

„Wieczny student II”
(2006r.)  Polsat 22:45

„Komora”
(1996r.) TVN 7 20:00

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 4 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1028 hPa
 wiatr: 22 20 km/h 

 temperatura: 4 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1028 1025 hPa
 wiatr: 18 15 km/h 

 temperatura: 3 0 °C
 opady: 0 0,1 mm
 ciśnienie: 1020 1009 hPa
 wiatr: 16 17 km/h 

 temperatura: 4 0 °C
 opady: 0,1 0,5 mm
 ciśnienie: 1010 1005 hPa
 wiatr: 18 21 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0,8 1 mm
 ciśnienie: 1002 1006 hPa
 wiatr: 24 22 km/h 

 temperatura: 5 3 °C
 opady: 1 0,5 mm
 ciśnienie: 1010 1016 hPa
 wiatr: 21 23 km/h 

 temperatura: 5 3 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1024 1022 hPa
 wiatr: 21 26 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

Kruche ciasteczka z płatkami owsianymi
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składniki: 
3 szklanki mąki
pół szklanki błyskawicznych płatków owsianych
4 żółtka
1 kostka margaryny
pół opakowania proszku do pieczenia
pół szklanki cukru
1 opakowanie cukru waniliowego
1 puszka gotowej masy krówkowej
100 g orzechów włoskich lub wiórków kokosowych

sposób wykonania:
Mąkę, płatki owsiane, żółtka, cukier oraz margarynę 

i proszek do pieczenia zagnieść, aż ciasto będzie jednolite. 
Wstawić do lodówki na ok. 30 minut. Następnie rozwał-
kować na grubość ok. 0,5 cm i wyciąć odpowiednie kształ-
ty. Układać na natłuszczonej blaszce. Piec ok. 15-20 minut 
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. Ciastka powin-
ny delikatnie się zarumienić. Po wyciągnięciu z piekarnika 
ułożyć na dużym talerzu i odstawić do ostygnięcia. Na-
stępnie nałożyć warstwę masy krówkowej i posypać orze-
chami lub wiórkami kokosowymi.

smacznego!

Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Bracia mniejsi zimą
PUPILE  W zimie musimy okazać naszym towarzyszom na czterech łapach więcej troski, bo oni czują 
zimno bardziej niż my i też mogą zachorować

W ostatnich tygodniach rozgo-
rzała dyskusja nad projektem pod-
niesienia stawki VAT z 8 do 23 pro-
cent na usługi i leki weterynaryjne. 
Przygotowana przez Ministerstwo 
Finansów nowelizacja ustawy mo-
gła dać właścicielom psów i kotów 
mocno po kieszeni. W praktyce 
wielu ludzi – zwłaszcza emerytów 
– nie byłoby stać na leczenie swo-
ich małych przyjaciół. Po złożeniu 
projektu natychmiast pojawiły się 
protesty i petycje. W piątek prezy-
dent Andrzej Duda ogłosił, że nie 
zgadza się na taką podwyżkę. 

– Nie zgodzę się na podwyż-
szenie VAT na leki weterynaryjne, 
bo to ugodzi w polskie rolnictwo, 
ugodzi w hodowców zwierząt, 
ugodzi także w zwykłych, bardzo 
często starszych ludzi, którzy mają 
swoich pupili, zwierzęta i często 
już dzisiaj z trudem są w stanie 
podołać kosztom opieki weteryna-
ryjnej nad nimi. Uderzy wreszcie 
w schroniska dla zwierząt, które są 
naprawdę bardzo ważne – mówił 
w piątek prezydent podczas otwar-
cia Narodowej Wystawy Rolniczej 
w Poznaniu. 

Ne te słowa prezydenta wi-
ceminister finansów Filip Świtała 
ostatecznie zapewnił, że choć dys-
kusja nad projektem nowelizacji 
ustawy o VAT jeszcze się nie za-
kończyła, to propozycja ta zostanie 
z niego wykreślona. 

Można odetchnąć z ulgą. 
W dbaniu o zdrowie pupila naj-
ważniejsza jest, tak jak u człowie-
ka, profilaktyka. Zwracajmy na nią 
szczególną uwagę zimą, a wetery-
narz nie będzie nam potrzebny.

By pies się nie przeziębił
Zadbajmy o to, by pies nie 

przebywał długo na mrozie. Pies, 
który w założeniu mieszka w kojcu 
na powietrzu powinien mieć ocie-
ploną budę i codziennie ciepły po-
siłek. Warto jednak na okres mro-
zów zabrać go do domu. Jeśli pies 
jest duży pies i nie możemy sobie 
pozwolić na jego pobyt w domu, 
udostępnijmy mu miejsce z le-
gowiskiem w garażu czy piwnicy, 
zwłaszcza na noc. W dzień może 

biegać po dworze, bo jest cieplej. 
Jeśli jest to nasz tzw. obronny pies 
i zależy nam, by pilnował domu 
czy gospodarstwa, zwłaszcza nocą 
zapewnijmy mu takie miejsce, 
z którego będzie mógł swobodnie 
wychodzić (np. w szopie). Domo-
wy pupil zdecydowanie powinien 
skrócić spacery w mroźne dni. 
Chociaż te większe zdecydowanie 
lepiej sobie radzą od małych zwie-
rzaków, wychodzenie z założenia, 
że dłuższy spacer zahartuje czwo-
ronoga jest błędne. Pies, podob-
nie jak człowiek, odczuwa zimno, 
a dodatkowo nie ma ochronionych 
łap. Pupil, który na co dzień leniu-
chuje na kanapie przy grzejniku 
nagle wyprowadzony z mieszka-
nia, w którym temperatura wynosi 
22-24̊ C, na dwór, gdzie jest na przy-
kład -20°C (różnica wynosi około 
40°C), może doznać tzw. szoku ter-
micznego. 

Absolutnie niewskazane jest 
mocne strzyżenie psa zimą. Pamię-
tajmy, że okrywa włosowa chroni 
psa przed zimnem i stanowi do-
skonałą izolację. Nie denerwujmy 
się z powodu wypadających wło-
sów. Chodzenie po dywanie okry-
tym martwym włosem nie należy 
wprawdzie do najprzyjemniejszych 
czynności, niemniej każdy z nas 
ma w domu odkurzacz i szczotkę 
do wyczesania pupila. Pamiętajmy 
o regularnym pielęgnowaniu wło-
sa: czesaniu, trymowaniu i kąpa-
niu psa. Brudna i pełna kołtunów 
sierść to prosta droga do przezię-
bień i chorób skóry. 

Kiedy mróz jest napraw-
dę duży, pomóc może specjalne 
ubranko i kurteczka. Odpowied-
nie podejście do naszego pupila 
powinno zachęcić go do noszenia 
jego zdaniem mało twarzowego 
i niewygodnego wdzianka. Po kil-
ku wyjściach sam poczuje, że owo 
ludzkie okrycie sprawia, że jest cie-
plej. Gorzej z łapami. Producenci 
prześcigają się w wymyślnych wzo-
rach butów dla psa. Alternatywą 
jest posmarowanie przed space-
rem poduszek łap wazeliną lub tłu-
stą maścią, a po spacerze umycie 

łap w letniej wodzie, która usunie 
także sól drogową. 

Niektóre psy uwielbiają tarzać 
się w śniegu. Jeżeli jednak zależy 
nam na utrzymaniu czworonoga 
w dobrej kondycji i dobrym zdro-
wiu, unikajmy spacerów po głę-
bokim śniegu. Jeżeli mamy taką 
możliwość, wytyczmy stały szlak 
w okolicy domu, który jest względ-
nie wolny od śniegu. Po powrocie 
dokładnie osuszamy sierść psa 
i łapy. Możemy to zrobić albo za 
pomocą ręcznika, albo suszarki 
z zimnym nawiewem.

No i dieta. Ta zimowa powinna 
być bogata w odpowiednie ilości 
składników odżywczych takich jak 
aminokwasy, witaminy i pierwiast-
ki śladowe. Selen to mikroelement, 
który stymuluje działanie przeciw-
ciał. Żelazo i cynk wspierają system 
odpornościowy, ponieważ oczysz-
czają organizm z niebezpiecznych 
zanieczyszczeń. Jeżeli pies mieszka 
na zewnątrz, niezbędna jest zmiana 
diety na zimową, czyli podniesienie 
poziomu kaloryczności posiłków. 
Pamiętajmy, że pies potrzebuje do-
datkowej warstwy tłuszczu, który 
chroni go przed zimnem.  W okre-
sie zimowym organizm zwierzęcia 
spala znacznie więcej energii na 
utrzymanie odpowiedniej tempe-
ratury ciała niż w czasie wiosenno-
letnim. Co istotne, właściciel powi-
nien podawać ciepłe posiłki. Jeżeli 
karmimy pupila wyłącznie suchą 
karmą, należy podlać ją ciepłą 
wodą. W okresie zimowym warto 
uzbroić się dodatkowo w prepara-
ty zawierające nienasycone kwasy 
tłuszczowe, biotynę, cynk, witami-
nę A oraz E.

Kiedy kot kicha
Uchylmy w piwnicy lub szo-

pie okno tak, by zwierzęta mogły 
się schronić. Domek dla kotów 
z sianem czy starym kocem też 
zda egzamin i szybko zostanie za-
mieszkany. Zadbajmy, by nasi go-
ście otrzymali posiłek. No bo co to 
za hotel bez wyżywienia? Pamiętaj 
jednak o tym, że koty szybko się do 
tego przyzwyczają i będą codzien-
nie czekały na jedzenie. Jeżeli je za-

wiedziesz, może się to źle dla nich 
skończyć. Dlatego jeśli nie możesz 
z powodu braku czasu podjąć się 
tak poważnego zobowiązania, za-
oferuj pomoc innym karmicielom. 
Z pewnością przydadzą się im do-
datkowe pieniądze na karmę czy 
pomoc w jej transporcie; czasem 
trzeba też odłowić i zawieźć do 
weterynarza chore zwierzę.

Jeśli zdecydowałeś się sam 
dokarmiać bezdomne koty zimą, 
a stadko, któremu pomagasz, jest 
duże, możesz zwrócić się do urzę-
du miasta lub gminy, które przeka-
zują nieodpłatnie określoną ilość 
karmy. Warunkiem otrzymania 
takiej pomocy jest zarejestrowanie 
się w urzędzie jako karmiciel ko-
tów wolno żyjących. Pamiętaj też, 
że jesteś odpowiedzialny za utrzy-
manie porządku w miejscu dokar-
miania zwierząt. 

Ważne! Jeśli mamy auto na 
parkingu, zanim rano ruszymy, 
zapukajmy w maskę silnika. Być 
może po naszym wczorajszym 
powrocie pod maską na ciepłym 
silniku schronił się jakiś bezdomny 
kociak. Pukając przed odpaleniem 
auta spłoszymy go, nie robiąc tego 
możemy tak schronionego zwie-
rzaka nawet zabić.

Domowy kot zdecydowanie 
ma lepiej, ale i o niego powinniśmy 
zadbać. Karma z odpowiednimi mi-
kroelementami to podstawa. Jeśli 
wietrzysz dom, kota zamknij w po-
mieszczeniu, w którym nie będzie 
przeciągu. Jeśli jednak coś się stało 
i twój sierściuch kicha, nie bagate-
lizuj tego. Kiedy kot ma katar, je 
mniej niż zwykle, jest mniej ruchli-
wy – to wszystko może oznaczać, 
że złapał przeziębienie. Niestety, 
nie ma lekarstwa na zwykłe prze-
ziębienie, ale leczenie objawów 
na pewno sprawi, że czas choro-
by będzie dla kota chociaż trochę 
mniej uciążliwy. Przede wszyst-
kim zapewnijmy mu spokój. Owiń 
swojego pupila w ciepły kocyk lub 
przygotuj mu legowisko w ciepłym 
miejscu. Usuwaj wydzielinę z oczu 
i nosa za pomocą bawełnianej ście-
reczki zwilżonej ciepłą wodą. 

Ważne jest, by upewnić się, że 
kot nie jest odwodniony. Jeśli nie 
chce pić, dodajmy trochę wody do 
jego pokarmu. Delikatnie podgrze-
wajmy mokrą karmę, aby zachęcić 
go do jedzenia. Możemy także do-
dać do jego pożywienia suplement 
witaminowy, który wzmocni sys-
tem odpornościowy kota.

Normalna temperatura ciała 
kota waha się pomiędzy 38 a 39 
stopni. Temperatura powyżej 39 
stopni to poważna sprawa i w ta-
kim wypadku powinieneś zabrać 
kota natychmiast do weterynarza. 
Jeżeli chcemy zmierzyć tempera-
turę kotu, powinniśmy zaopatrzyć 
się w termometr elektroniczny 
z krótkim czasem pomiaru. Najle-
piej, aby termometr taki posiadał 
elastyczną końcówkę. Użycie zwy-
kłego szklanego termometru rtę-
ciowego jest w tym przypadku nie-
dopuszczalne, ponieważ kot może 
być niespokojny podczas mierzenia 
temperatury, a to może doprowa-
dzić do rozbicia termometru. Pod-
czas pomiaru temperatury kotu 
powinna towarzyszyć nam druga 
osoba, która będzie w stanie przy-
trzymać pupila. W takiej sytuacji 
można spróbować unieruchomić 
na chwilę kota, owijając go kocem 
lub ręcznikiem. Na końcówkę ter-
mometru należy nałożyć wówczas 
wazelinę, unieść ogon kota i deli-
katnie umieścić termometr w jego 
odbycie, wsuwając narzędzie na 
głębokość około 2 centymetrów. 
Po odpowiednim czasie (określo-
nym przez producenta) należy wy-
jąć termometr i sprawdzić wynik 
pomiaru.

Jeżeli kot po trzech dniach cią-
gle jest chory lub coraz słabszy, po-
nieważ nie je i nie pije, powinniśmy 
zabrać go do weterynarza. Także 
jeśli jest bardzo młody lub w pode-
szłym wieku, nie powinniśmy cze-
kać z wizytą, ponieważ system od-
pornościowy młodych i starszych 
kotów jest słabszy i organizm po-
trzebuje lekarstw, które pomogą 
mu zwalczyć przeziębienie.

Tekst i fot. (CR)

Zabawa na śniegu? Owszem, ale nie w głębokim i w sweterku 
oraz zabezpieczonymi wazeliną łapkami

Odpowiednie ubranko ochroni naszego 
pupila przed zimnem Kaloryfer – ciepło i na wysokości – ulubione miejsce kota
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Świąteczne przygotowania c.d.
BOŻE NARODZENIE  Jak sprzątać przed świętami, by nie dać się zwariować i nie narobić jeszcze większe-
go bałaganu - radzimy w naszym poradniku. Dziś część druga

W poprzednim odcinku zrobi-
liśmy plan zakupów świątecznych 
i prezentowych, zaplanowaliśmy 
ozdobienie domu, posprzątaliśmy 
w szafach i naprawiliśmy drob-
ne usterki. Odmalowaliśmy to, 
co trzeba było odmalować i wy-
praliśmy tapicerkę. Przejrzeliśmy 
zaprawy w piwnicy i naszykowa-
liśmy zimowy sprzęt. Umyliśmy 
też kosze i lampy. Pora na kolejne 
przedświąteczne działania.

Okienna zmora
Póki mamy siły, trzeba się 

zmierzyć z umyciem okien. Re-
welacyjnym rozwiązaniem są 
specjalne chusteczki do szyb. Do-
skonale czyszczą z brudu i nie zo-
stawiają na oknach zamarzającej 
wilgoci oraz smug. Można je kupić 
w każdym markecie czy sklepie 
z chemią. Należy sobie ułatwiać 
życie. Zaletą mycia okien tymi 
chustkami jest to, że nie musimy 
taszczyć płynów, ścierek, wiadra 
z wodą itp. Wystarczy opakowanie 
chusteczek do szyb i dobra ścierka 
do froterowania. Dodatkowo tymi 
chustkami idealnie wyczyścimy 
ramę okienną, zwłaszcza okien 
plastikowych. Oszczędnie robimy 
to tak, że po wymyciu chustką 
szyby, przed froterowaniem, czy-
ścimy tą samą chustką ramę. 

Pachnące firany
Okna umyte, pora na firany. 

Rada mojej mamy, którą całe ży-
cie praktykowała – na Boże Na-
rodzenie inny zestaw firan. Były 
one zawsze wyprane, wystarczyło 
odprasować i powiesić. Po drugie, 
susząc firany podczas mrozów 
musimy to robić w domu, wpro-
wadzając niepotrzebną wilgoć. Po 
kolejne – taki zestaw może mieć 
specjalny świąteczny motyw. 
A potem niech wisi do kolejnego 
sprzątania. 

Jeśli jednak nie mamy ta-
kiej alternatywy, warto pamiętać 
o kilku zasadach. Firany pierze-
my w niskiej temperaturze z pły-
nem do zmiękczania wody, żeby 
się zbyt mocno nie pogniotły. Do 
prania białych firan można dodać 
specjalny wybielacz lub dwie łyż-
ki sody oczyszczonej. Wirujemy 
krótko lub wcale. Można pozwolić 
firanom obcieknąć nad wanną czy 
prysznicem, wieszamy je lekko 
wilgotne – wtedy unikniemy pra-
sowania.

Kwiaty na oknach
Zima to trudny okres dla 

kwiatów okiennych. Ogrzewanie 
mieszkania je przesusza i powo-
duje zbieranie się na nich kurzu. 
Dobrym sposobem jest zebranie 
wierzchniej warstwy ziemi z do-
niczki i nasypanie świeżej. Można 
na górze ułożyć kamyczki ozdob-
ne, które zatrzymają wilgoć. Li-

ście kwiatów najlepiej przetrzeć 
wewnętrzną częścią skórki bana-
na lub odlać trochę piwa mężowi 
i po jego odgazowaniu przetrzeć 
liście nasączonym w nim gazi-
kiem. 

Drzwi i framugi
Okna mamy z głowy, pora na 

drzwi. Białe z powodzeniem mo-
żemy umyć wodą z sodą oczysz-
czoną. Soda ma doskonałe wła-
ściwości czyszczące. Pozostałe 
rodzaje drzwi odświeżamy wodą 
z płynem do mycia lub znów 
chusteczkami. Są specjalne do 
czyszczenia gładkich powierzch-
ni, drewna lub mebli. Idealnie się 
nadają. 

Chwila na pierniczki
Naskakałyśmy się po oknach 

i taboretach, pora więc usiąść na 
chwilę. Ale aby jej nie zmarnować, 
można już robić pierniczki. We-
dług przepisu babci czy takiego 
z internetu, na pewno doskona-
le sobie poradzimy. Wypieczone 
i ostudzone chowamy w metalo-
wej puszcze lub szklanym pojem-
niku - nigdy w plastiku. Pierniczki 
możemy chować już udekorowa-
ne. 

Meble  
Koniec siedzenia, pora znów 

poskakać. Czas na odkurzenie 
mebli. Zaczynamy od góry. Woda 
z płynem, środek do czyszczenia 

i nabłyszczania mebli lub... cza-
rodziejskie chusteczki. Do wody 
z płynem lub na chusteczkę do 
czyszczenia można wylać kil-
ka kropel olejku zapachowego. 
Wszelkie szklane elementy lub fi-
gurki porcelanowe możemy prze-
trzeć chusteczką do szyb. Podczas 
czyszczenia witryn zazwyczaj wy-
ciągamy porcelanę lub dodatkową 
zastawę na święta. Tą, którą moż-
na, myjemy w zmywarce. Pozosta-
łą w wodzie z płynem do naczyń, 
a płuczemy w wodzie z odrobiną 
octu. Przy okazji sprawdźmy, czy 
nie trzeba wyczyścić świąteczne-
go kompletu sztućców. Wymytą 
zastawę układamy w kredensie 
i mamy gwarancję, że na wigilijny 
stół położymy czystą. 

Łazienka i kabina
Pora na gruntowne sprząta-

nie łazienki. Przed samym przyj-
ściem gości pozostanie tylko lek-
kie przemycie. Jeśli mamy ściany 
z kafli, umyjmy je. Nadaje się do 
tego woda z płynem lub płyn 
do mycia szyb. Kafle myjemy jak 
szyby. Wyczyśćmy kabinę z ka-
mienia specjalnymi środkami lub 
wodą z octem. To samo z bateria-
mi. Zakamienione można owinąć 
szmatką namoczoną w wodzie 
z octem i pozostawić na dłuższą 
chwilę. Powinno puścić. Słuchaw-
kę prysznicową, jeśli dysze są 
zakamienione, zanurzamy w mi-
sce z wodą z octem na całą noc. 
Sprzątamy półki i szafki, wyrzu-
camy puste opakowania i prze-
terminowane kosmetyki, robiąc 
przy okazji miejsce na nowe pre-
zentowe zestawy, jakie z pewno-
ścią otrzymamy. Czyścimy lustra 
i lusterka. 

Warto też porządnie umyć se-
des i zmienić deskę. Jeżeli mamy 
tradycyjną, stojącą na sedesie 
spłuczkę, odkręćmy ją i wlejmy 
tam trochę odkamieniacza lub 
octu na noc, by puścił zebrany 
na elementach spłuczki kamień. 
To dobry moment na noworocz-

ne postanowienie oszczędzania 
wody. Jest na to sposób. Do zbior-
nika spłuczki wstawiamy wypeł-
nioną wodą butelkę – powinna 
wejść 2,5 litrowa. I zamykamy 
spłuczkę. Po tym triku za każdym 
spuszczaniem zaoszczędzamy 2,5 
litra. Ja ten patent mam od roku 
i działa. Wypierzmy też zalegające 
pranie, a na koniec nastawmy pu-
stą pralkę z dodatkiem płynu do 
czyszczenia pralek lub octu. Nie 
zapomnijmy wymyć zbiornicz-
ka na proszek, filtra i gumy przy 
drzwiach, żebyśmy potem nie 
mieli przykrych niespodzianek. 

Czas na pierogi
Znów chwila w kuchni. Czas 

na uszka i pierogi. Pierogi z kapu-
stą i grzybami możesz zrobić już 
teraz i zamrozić. Są dwa sposoby 
mrożenia pierogów: albo przed 
ugotowaniem, albo po ugotowa-
niu, w obydwu przypadkach ukła-
damy pierogi na talerzu lub desce 
lekko obsypanej mąką i wkładamy 
do zamrażarki. Kiedy się zmrożą, 
przesypujemy do woreczka – wte-
dy się nie skleją. Pierogi ugotowa-
ne i zamrożone wymagają potem 
krótszego gotowania, te mrożone 
na surowo bywają troszkę tward-
sze, trzeba je gotować dłużej.

Patent na męża
Jeśli myśli, że jego wkład 

w przygotowania świąteczne to 
jedynie umycie samochodu na 
myjni, to się myli. Powinien go 
jeszcze odkurzyć! No i wytrzepać 
dywany. Przygotuj zestaw karte-
czek, na których napisz „wytrzep 
dywan” i podrzuć do portfela, kie-
szeni, samochodu itp. Nie podzia-
łało, to wytnij z gazetki reklamo-
wej najdroższy typ odkurzacza 
i z dopiskiem „wezmę na kredyt” 
włóż mu do portfela. Jeśli i to nie 
odniesie skutku, to oznacza, że 
jest on niereformowalny i mu-
sisz sobie dalej radzić sama. Jak? 
O tym w kolejnym odcinku.

(CR)
fot. pixabay
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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 zimy, ty chcesz działać na zwiększonych obro-
tach. Nie zabraknie ci energii, tylko jak ją spożytko-
wać? Jeśli chcesz zmienić pracę, wyślij aplikację bądź 
umów się na rozmowę. Wcześniej wybierz się na za-
kupy i kup sobie coś ładnego, to sprawi, że będziesz 
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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andrzejki w domu kultury
GOLUB-DOBRZYŃ  Andrzejki to zawsze dobry czas na zorganizowanie ostatnich zabaw przed adwen-
tem. W ten wyjątkowy wieczór bawią się nie tylko dorośli, bawią się również dzieci

Ostatni dzień listopada to 
dzień, w którym golubski dom 
kultury zorganizował dla naszych 
najmłodszych zabawę andrzejko-
wą. W imprezie brały udział dzieci 
w wieku 7-12 lat. Zabawa była zor-
ganizowana w stylu słynnego już 
Harry’ego Pottera. Postać ta zna-
na jest wszystkim fanom ucznia 
w szkole magii, czyli Horwardzie. 
Tym razem w tę postać mógł się 
wcielić każdy uczestnik zabawy 
andrzejkowej. W domu kultury 
bawiło się prawie 30 dzieci. Po-
mysł i organizacje tej imprezy 
zapewniła Katarzyna Włodarczyk, 

która jednocześnie prowadziła 
zabawy dla dzieci.

– Zabawa andrzejkowa jest 
przeznaczona dla wszystkich 
dzieci – mówi Katarzyna Wło-
darczyk. – Dla każdego dziecka 
jest przygotowany drobny po-
częstunek w postaci ciasteczek 
i słodkiego napoju. Oczywiście 
zapewniamy wspaniałe zabawy 
integracyjne dla wszystkich milu-
sińskich i klimat szkoły magii.

Zabawy andrzejkowe to 
przede wszystkim wróżby. Tych 
przygotowano wiele. Były wróżby 
dla dziewczynek i dla chłopców. 

Wróżono z butów i z serca. Moż-
na się było dowiedzieć jak będzie 
miał na imię pierwszy mąż i kto 
pierwszy weźmie ślub. Był też 
taniec na gazecie i zabawa z chu-
sta animacyjną. Wszystko to we 
wspaniałej atmosferze pełnej ta-
jemniczości, jak to w szkole ma-
gii. Były też konkursy z nagroda-
mi. Główny konkurs to zabawa na 
najlepsze przebranie. Tu nagrodą 
było zaproszenie do „kina 9D”, 
które odbędzie się na początku 
grudnia.

Tekst i fot. (Maw)
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Najgłębiej jak się da
CIEKAWOSTKA  W odległej części Rosji, tuż przy granicy z Finlandią, na półwyspie Kola znajduje się 
najgłębszy odwiert na ziemi. Został wykonany jeszcze za czasów ZSRR i do dziś nie wiadomo jakim celom 
miał służyć

Kiedy w latach 70. powsta-
wał odwiert na półwyspie Kola, 
celem inżynierów było osiągnię-
cie głębokości 15 km. Dlaczego 
akurat tyle? Chciano przebić i to 
z nawiązką odwiert Ameryka-
nów, którzy dowiercili się do 
głębokości 9,5 km. Prace nad tego 
typu odwiertami są bardzo dłu-
gotrwałe. W ciągu czterech lat 
radzieccy naukowcy dotarli na 
głębokość 12 km. Wówczas prace 
wstrzymano, a na teren ośrodka 
zaczęli przyjeżdżać naukowcy 
i politycy, by pochwalić się po-

biciem rekordu świata w głębo-
kości odwiertu i dokonać badań 
naukowych.

Zimna wojna na najgłębsze 
odwierty została wygrana przez 
ZSRR, ale świat nie był tym już 
zainteresowany. Sam otwór nie 
budził także wielkiego wrażenia. 
Jego średnica miała zaledwie 20 
cm. Pierwotnie celem Ameryka-
nów i Rosjan było dowiercenie 
się do płaszcza ziemi, gdzie ska-
ły mają postać płynną. Aby tego 
dokonać, należało przewiercić się 
przez skorupę ziemską mierzącą 

od 30 do 50 km grubości. Może 
to niewiele, ale okazuje się, że 
mimo technologii udało nam się 
dotrzeć zaledwie do ok. 1/3 tej głę-
bokości.

Mimo niepowodzenia Ro-
sjanom udało się zebrać tysiące 
bezcennych danych ukrytych 
w głębi skorupy ziemskiej. Nie-
które z geologicznych teorii upa-
dło w zderzeniu z rzeczywisto-
ścią. Najbardziej niesamowitym 
odkryciem było znalezienie śla-
dów życia w skałach, które liczy-
ły sobie przeszło 2 miliony lat. 
Skamieniałości drobnych organi-
zmów pozostawały nienaruszo-
ne mimo olbrzymiego ciśnienia, 
któremu były poddawane we-
wnątrz ziemi.

Wraz z rozchodzeniem się 
w szwach imperium radzieckie-
go również odwiert przestawał 
być priorytetem dla władz. Pie-
niędzy było coraz mniej, a na 
początku lat 90. wiercenie za-
trzymano. Na maksymalnej głę-
bokości 12,262 metrów panowały 
skrajne warunki. Temperatura 
przekraczała 180 stopni Celsju-

sza. Naukowcy spodziewali się, 
że będzie niższa o ok. 100 stopni. 
Skały na 12 km nie przypomi-
nały tych z powierzchni Ziemi. 
Były bardziej plastyczne. Przez 
to wiertło nie mogło dalej pra-
cować. Oczywiście w ZSSR roze-
szły się szybko plotki o tym, że 
naukowcy mieli przestać praco-
wać, ponieważ dowiercili się do 
piekła, a z dna dobiegały dźwięki 
potępionych dusz. Kilku inżynie-
rów miało uciec w popłochu z te-
renu ośrodka. Temat podchwycił 
media światowe. Ktoś dostarczył 
nawet podrobioną taśmę z rze-
komymi dźwiękami z piekła. 
Jedna z amerykańskich stacji ra-
diowych wyemitowała nagranie. 
Było tak przekonujące, że dopro-
wadzić miało do ochrzczenia się 
2 tysięcy dorosłych ludzi.

Wracając do tematu wier-
ceń, to nie wiedzieć czemu, ten 
typ odkryć zawsze fascynował 
ludzkość. Już 4 tysiące lat temu, 
w Chinach dokonywano odwier-
tów przy pomocy bambusowych 
wierteł. Niektóre z nich eksplo-
atowano przez kilka lat, a naj-

głębszy ma kilometr głęboko-
ści. Technika wymagała użycia 
grupy rosłych mężczyzn, którzy 
skakali na specjalny podest, wbi-
jając wiertło wgłąb ziemi. W tym 
samym czasie w ruch obrotowy 
wprowadzał je wół przypięty do 
maneża.

W Europie tradycją było ręcz-
ne kopanie studni. Pochłonęło 
tysiące istnień, ponieważ wielu 
dusiło się w głębokich wykopach. 
Na chińskich metodach sprzed 
wieków wzorowali się pierwsi 
amerykańscy wiertnicy na po-
lach naftowych w XIX wieku. 

Również Polska ma swoje 
tradycje w odwiertach. Najgłęb-
szy – Kuźmina I położony jest 
niedaleko Przemyśla i dotarł 
w 1988 roku do głębokości 7.541 
metrów. W naszym przypadku 
cele inwestycji były typowo go-
spodarcze. Chciano pozyskać gaz 
ziemny i ropę naftową. Niestety 
poszukiwania surowców wypa-
dły blado i z dalszego wiercenia 
zrezygnowano.

(pw)

XIX wiek

Nie chcieli do woja
Młodzi ludzie mieszkający w naszych okolicach 
w XIX wieku bardzo obawiali się branki do carskie-
go wojska. W 1862 roku protest przeciwko brance 
przerodził się w zamieszki.

W listopadzie 1862 roku ko-
misja poborowa obradowała 
w Rypinie. Nastroje podczas bra-
nek były zawsze napięte, a tym 
razem jeszcze gorsze, ponieważ 
w naszych okolicach aktywnie 
działali tzw. „czerwoni”, czyli 
działacze polityczni domagający 
się daleko idących zmian spo-
łecznych. Podobno właśnie idąc 
za ich podpowiedziami dwaj 
poborowi z Łukaszewa: Tomasz 
Witkowski i Józef Michałowski 
wpadli na pomysł napadnięcia 
na dom, w którym przebywali 
członkowie komisji poborowej. 
Namówili do tego także innych 
młodych mężczyzn z lipnow-
skiego i rypińskiego.

Urzędników wyrzucono na 

ulicę, a dokumenty poborowe 
spalono. Tłum zniszczył meble 
z wszystkich lokali i wziął się za 
zaczepianie bogatych ziemian, 
którzy przyjechali do Rypina. 
Dzieci ziemian nie trafiały zbyt 
często do carskiej armii, ponie-
waż można je było zawsze wyku-
pić. Poza tym trafiając do wojska, 
otrzymywali stopnie oficerskie. 
Zamieszki rozlały się na ulice 
Rypina. Tamtejszy burmistrz 
– Domagalski nakazał bicie 
w dzwony kościelne. Zaalarmo-
wani mieszkańcy zdołali wyła-
pać prowodyrów zajść.

Łącznie schwytano 25 męż-
czyzn. Do Rypina trafił także od-
dział wojskowy z Mławy, by czu-
wać nad spokojem. Dopiero po 
powstaniu styczniowym w 1867 
roku zapadły wyroki na braciach 
z Łukaszewa, którzy rozpoczęli 
zamieszki. Tomasz Witkowski 
został zesłany na Syberię, gdzie 
miał przepracować w kopalni  
15 lat. Józef Michałowski musiał 
odsłużyć cztery lata w rotach 
aresztanckich.

(pw), fot. ilustaracyjne

XIX wiek

Ostatnie dni księdza
Często pamiętamy o dokonaniach ludzi dopiero po ich śmierci. Ta historia 
pasuje również do jednego z najsłynniejszych synów Golubia – ks. Malinow-
skiego.

Ksiądz Franciszek Ksawery 
Malinowski znany był jako lin-
gwista. Z Golubiem związany był 
poprzez urodzenie. Przyszedł na 
świat w 1807 roku jako syn ów-
czesnego burmistrza. Studiował 
w Płocku i Żurominie. Wszyscy 
pamiętają jego zasługi i to kim 
był, ale warto także pamiętać 
o jego bardzo trudnych ostatnich 
latach.

W 1879 roku, a więc dwa lata 
przed śmiercią, był już człowie-

kiem niewidomym i dodatkowo 
po złamaniu ręki. Żył w nie naj-
lepszych warunkach. Przebywał 
w Wielkopolsce, a był to okres 
szczególnej walki rządu niemiec-
kiego z kościołem. Przeszła ona 
do historii jako Kulturkampf. 
Wieści o sytuacji księdza dotarły 
do Płocka, gdzie wciąż wysokie 
stanowiska piastowali jego byli 
przyjaciele z czasów szkolnych. 
Rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na 
pomoc dla ks. Maliowskiego.

– „Przykro to doprawdy i bo-
leśnie, że społeczeństwo nasze 
dotąd o tyle nie dojrzało, ażeby 
znakomitości swoje nie tylko 
chwalić po śmierci, ale nie dać 
im mrzeć głodem za życia” – sko-
mentował całą sytuację Kore-
spondent Płocki.

Ksiądz Malinowski zmarł 
dwa lata później w Komornikach 
pod Poznaniem.

(pw)

XX wiek

Zanim młyn zamielił 
Jedną z „dzielnic” wsi Wielka Łąka w ginie Kowalewo Pomorskie jest Krupka. 
Ciekawym zabytkiem z tego miejsca jest młyn. W 1933 roku młyn nabył Ni-
kodem Osiński. Aby jednak można było rozpocząć produkcję mąki, należało 
zdobyć pozwolenie powiatu.

Młyn na Krupce ma bardzo 
długą historię sięgającą XVII 
wieku. Był to młyn wodny, 
który działał jeszcze w okresie 
PRL. W 1933 roku młyn nabył 
wspomniany wcześniej Niko-
dem Osiński. Aby rozpocząć 

produkcję, musiał wystarać się 
w powiecie wąbrzeskim o zgodę 
na spiętrzenie wody o 1,04 me-
tra. Potrzebny był projekt tech-
niczny. Ten trafił do starostwa 
jesienią 1934 roku i przeleżał 
do 5 grudnia. W tym czasie lu-

dzie mogli wnosić swoje uwagi 
i skargi. 6 grudnia 1934 roku do 
Wielkiej Łąki przybyła komisja 
wraz ze znawcą technicznym 
i udzieliła pozwolenia na roz-
ruch.

(pw)
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27 listopada asp. szt. Małgo-
rzat Lipińska i mł. asp. Krzysztof 
Smoliński spotkali się z ucznia-
mi klas VI, VII i VIII Zespołu Szkół 
w Zbójnie oraz Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowitem, aby poroz-
mawiać o niebezpieczeństwach 
jakie może nieść niewłaściwe 
korzystanie z internetu i jak na-
leży postępować, aby nie paść 
ofiarą, ani nie stać się sprawcą 
cyberprzemocy. Młodzież do-
wiedziała się, że cyberprzemoc 
to działanie za pośrednictwem 
internetu i telefonu komórko-
wego.

Za pomocą prezentacji 
multimedialnej przedstawione 
zostały formy cyberprzemocy, 
a więc wyzwiska, straszenie, 
poniżanie innych osób w inter-
necie lub przy użyciu telefonu, 

robienie komuś zdjęć, rejestro-
waniu filmów bez zgody drugiej 
osoby, publikowanie w inter-
necie lub rozsyłanie telefonem 
zdjęć, filmów lub tekstów, które 
obrażają lub ośmieszają inne 
osoby. Młodzi ludzie dowiedzieli 
się, że te negatywne zachowa-
nia niosą ze sobą konsekwencje 
prawne.

Policjanci przestrzegali, 
aby chronić swoją prywatność 
w wirtualnym świecie i że ob-
darzanie zaufaniem osoby po-
znane w sieci może przynieść 
bardzo negatywne skutki. Dla-
tego młodzi ludzie uczuleni zo-
stali, aby być bardzo ostrożnym 
w kontaktach z osobami niezna-
jomymi.

(ak)

Dzieci miały możliwość 
zwiedzenia pomieszczeń, z któ-
rych na co dzień korzysta pre-
zydent Polski Andrzej Duda. 
Najmłodsi obejrzeli m. in. sień 
główną, Salę Nowosielskiego, ka-
plicę, Salę Rokoko, Salę Białą im. 
Lecha Kaczyńskiego, jadalnię, 
Salę Niebieską, klatkę schodową, 
Antyszambrę, Salę Kolumnową 
(Balową), Salę Bankietową (Ob-

razową), Okrągły Stół. Następ-
nie uczniowie odwiedzili Grób 
Nieznanego Żołnierza na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem pobytu 
w stolicy była wycieczka w Wy-
twórni Filmów Fabularnych i Do-
kumentalnych. Głównym celem 
w Wytwórni było rozwijanie za-
interesowania sztuką filmową 
i poznawania specyfiki poszcze-

gólnych zawodów filmowych. 
Dzieci zapoznały się z pracą 
producenta filmowego i reżyse-
ra, a także zobaczyły w jaki spo-
sób tworzony jest film.

Pomysłodawcą wycieczki był 
nauczyciel Dawid Stachowski, 
opiekunami podczas wyjazdu 
byli także Mariusz Fydryszewski 
i Katarzyna Foksińska.

(ak), fot. nadesłane

O zagrożeniach w sieci
Golubsko-dobrzyńscy policjanci systematycznie spo-
tykają się z młodzieżą, aby rozmawiać o świadomym 
i odpowiedzialnym korzystaniu z internetu. Tym ra-
zem zajęcia takie przeprowadzone zostały w Zespole 
Szkół w Zbójnie oraz w Szkole Podstawowej w Ostro-
witem.

Gmina Zbójno

wycieczka do stolicy
GMINA RADOMIN  26 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem udali się 
na wycieczkę do Warszawy. Punktem centralnym była wizyta w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przed-
mieściu

Społeczeństwo

Zostaną florystami
W Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu od ubiegłego roku szkolnego reali-
zowany jest projekt „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”. 
Projekt realizowany jest z funduszy europejskich przy wsparciu finansowym or-
ganu prowadzącego szkołę – powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

W ramach projektu uczniowie 
mogą zdobyć nowe umiejętności 
i podnieść swoje kwalifikacje na 
różnorodnych kursach, stażach 
i praktykach. Pierwsze zajęcie po-
święcone były teorii barw i narzę-
dziom florystycznym, a następnie 
uczniowie pod okiem Lidii Rohde 
uczyli się jak przygotować kompo-
zycję z kwiatów mieszanych. Zajęcia 
miały przede wszystkim charakter 

praktyczny, co bardzo odpowiadało 
uczestnikom zajęć.

– Wiążę swoją przyszłość za-
wodową z szeroko pojętą flory-
styką i dekoratorstwem, dlatego 
bardzo ucieszyłam się z możliwości 
zrobienia profesjonalnego kursu – 
mówi jedna z uczestniczek.

– Dla uczniów Zespołu Szkół 
nr 2 taka forma zdobycia nowych 
kompetencji jest wielką szansą, 

dzięki której nasi podopieczni sta-
ną się bardziej atrakcyjni na rynku 
pracy, gdy będą poszukiwać zatrud-
nienia. Warto podkreślić, że udział 
w kursie jest bezpłatny – dodaje 
Agnieszka Brzostowska, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Do-
brzyniu.

(Szyw)
fot. ZS nr 2

Kurs florystyczny odbywa się w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
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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 3002

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, mechani-
ka 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 3002

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

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

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

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

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

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

Praca
Poszukuję pracownika do rozwoże-
nia węgla w Wąbrzeźnie, kat. B, tel.  
530 170 270

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 

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 

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 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

Finanse/bankowość

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

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

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

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

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

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Również na dowód. 
Dojazd do klienta. Zadzwoń! Tel. 572 
148 143, 508 055 036

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

oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pryzmo-
we, ruszta betonowe dla trzody i bydła, Dulsk, 
tel. 501 291 755

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

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

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

Sprzedam prosięta 8-mio tygodniowe w ilości 
20 sztuk, cena 250 zł, tel.504 016 351

Kupię knury maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówką lub przelewem, waga!!!, tel.  
725 804 742

Sprzedaż kurcząt brojlerów do uboju, 15.12.2018, 
tel. 693 110 176

Inne

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

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie tel, 
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

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam prasa kostka rok 2010, tel.  
693 996 624 

Sprzedam grunty orne 6,40 ha, śrutownik ssą-
co-tłoczący, dmuchawa do ziarna, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5, Zbójno, tel. 665 772 484 

Sprzedam szlakę, tel. 784 563 817

Chcesz mniej płacić za prąd ? Pomiar zużycia 
prądu profesjonalnym sprzętem, zadzwoń, tel. 
534-226-846 

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

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

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

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

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

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

Sport/rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

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

Transport

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

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

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

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

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

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 43 102

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

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

Myjnie

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

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

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

Pomoc drogowa

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

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

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

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

Sklady opału

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270
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ta gra rozwinie twoje dziecko
REKREACJA  Najbardziej oczywistą zaletą gry w szachy jest ich integracyjny charakter. Znakomicie łączy 
i spaja grupę, podtrzymuje więzi, ale też uczy umiejętności interpersonalnych. Gra wymaga współpracy, 
zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych

– Gra w szachy sprzyja 
prawidłowej socjalizacji dzieci 
i młodzieży, zacieśniają przy-
jaźnie i przekładają się później 
na atmosferę w grupie – mówi 
Wiesław Dąbek, nauczyciel, bi-

bliotekarz i instruktor sportu 
w szachach z Zespołu Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Ponad-
to gra może wzmacniać u dzieci 
i młodzieży odporność psychicz-
ną, ponieważ uczy w praktyce 

przeżywania stanów zwycięstwa 
i niepowodzeń oraz zdrowego dy-
stansu do rywalizacji. Po drugie 
nauka królewskiej gry jest przy-
datnym, skutecznym narzędziem 
nauczania. Przemyca i ułatwia 
zapamiętywanie konkretnych 
faktów z zakresu w zasadzie każ-
dego przedmiotu, ale też ćwiczy 
umiejętności, np. matematyczne, 
czytania ze zrozumieniem czy 
z zakresu prawidłowej pisowni 
i gramatyki. Po trzecie wresz-
cie gra w szachy harmonijnie 
wpływa na rozwój mózgu dzieci 
i młodzieży. Rozwija wyobraźnię 
i myślenie abstrakcyjne, ćwiczy 
pamięć, umiejętność logicznego 
wnioskowania, myślenia krytycz-
nego, przyczynowo-skutkowego. 
Szachy są znakomitym sposobem 
rozwijania tzw. inteligencji ma-
tematycznej, koncentracji uwagi, 

spostrzegawczości czy refleksu.
Warto zauważyć też, że sza-

chy uczą również rozumienia 
i przestrzegania reguł. Ma to wa-
lor zarówno poznawczy (ćwiczy 
pamięć i sprawność umysłową, 
np. w zakresie przekładania zasad 
na praktykę), ale także społeczny 
– bo dziecko uczy się, że trzeba 
przestrzegać pewnych reguł, na-
wet jeśli są nam akurat nie na 
rękę. Wszelkie zaś pojawiające się 
próby „oszukiwania” – ignorowa-
nia lub obchodzenia zasad – są 
dla nauczyciela dobrą okazją do 
wykonania „roboty wychowaw-
czej”, a jeszcze wcześniej (tzn. 
przed nauczycielską interwencją) 
– okazją dla grupy rówieśniczej, 
by przećwiczyć radzenie sobie 
z konfliktem. Można też poćwi-
czyć tłumaczenie reguł innym. 
Osoby, które innym potrafią prze-

kazać i wytłumaczyć jakąś wiedzę, 
same lepiej ją zapamiętają, ale też 
sprawniej myślą i uczą się.

– Gra w szachy wyrabia 
w dzieciach nawyk porządkowa-
nia – dodaje nauczyciel. – Czę-
sto powtarzałem i nadal to robię 
swoim szachowym uczniom, że 
jak masz porządek na szachow-
nicy będziesz miał go również 
w życiu.

– „Nauczcie dzieci grać w sza-
chy, a o ich przyszłość możecie być 
spokojni” – Mawiał Paul Charles 
Morphy, amerykański szachista, 
nieoficjalny mistrz świata w la-
tach 1858–1884.

Zajęcia szachowe odbywają 
się m. in. w poniedziałki i środy 
w siedzibie Stowarzyszenia „Inter 
Pares” w Golubiu-Dobrzyniu (ul. 
Rynek 15) o godzinie 17.00. 

(Szyw), fot. ilustracyjne

Rekreacja

Sukcesy na szachownicy
Szachiści z naszego powiatu rywalizowali na 40. Mikołajkowym Turnieju Szacho-
wym rozegranym w Nowym Mieście Lubawskim. Opiekunem grupy był Bene-
dykt Mroziński.

Turniej przeprowadzono 
w kategoriach do 7, 9 i 15 lat. 
Wśród najmłodszych najlepiej 
spisał się Szymon Parda z LKS 

Promień Kowalewo Pomorskie. 
Wygrał wszystkie partie. W ka-
tegorii do 9 lat wygrał Witold 
Malinowski z Golubia-Dobrzy-

nia, przed Jakubem Kobusem 
z Kowalewa Pomorskiego. W tej 
samej kategorii, lecz wśród 
dziewcząt, drugie miejsce zajęła 
Marta Bocianowska.

W najstarszej kategorii wie-
kowej świetnie spisała się Pa-
trycja Gadomska zajmując dru-
gie miejsce. Wśród chłopców 
Kacper Waszewski był czwarty. 
Szachiści z Kowalewa trenują 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i w Szkole Podstawowej, 
a z Golubia-Dobrzynia w Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Golubiu-
Dobrzyniu.

(pw)
 fot. nadesłane

Wędkarze 
nie odpoczywają
Listopad to właściwie nie czas na sezon wędkarski, 
ale mimo to członkowie Koła wędkarskiego „Drwę-
ca” w Golubiu-Dobrzyniu pojawili się nad jeziorem 
Okonin.

Rekreacja

Ostatni tydzień listopada to 
dla członków koła wędkarskiego 
„Drwęca” pracowity czas. Tym 
razem jednak nie wędkowali, ale 
pracowali na potrzeby jeziora. 
Dokonywali odłowu tarlaków 
sielawy, która ma posłużyć do 
hodowli tej gospodarczej ryby. 
Odłowiono ponad 40 kilogramów 
tarlaków, aby w ten pozyskać 14 
kilogramów ikry niezbędnej do 
wyhodowania narybku sielawy.

Tak pozyskany materiał ho-
dowlany przekazano do ośrod-
ka zarybieniowego w Grzmięcej 

(niedaleko Brodnicy). Sielawa to 
ryba, która nie jest cenną zdo-
byczą wędkarską, ale ma duże 
znaczenie gospodarcze. Żyje 
przeciętnie około 5 lat i dorasta 
do długości 30 centymetrów. 
Nasze jezioro Okonin, jako zim-
ne jezioro polodowcowe stwa-
rza bardzo dobre warunki do jej 
hodowli.

Oczywiście odłowy sielawy 
odbyły się pod ścisłym nad-
zorem i kontrolą Państwowej 
i Społecznej Straży Rybackiej.

Tekst i fot. (Maw)

Zapładnianie pozyskanej ikry bezpośrednio nad jeziorem


