
POWIAT  Podczas wizyty wicepremiera Jarosława Gowina szef lokalnego PiS cofnął swoje poparcie dane 
Mariuszowi Piątkowskiemu i Markowi Ryłowiczowi. – Postawiłem na niewłaściwych ludzi – oświadczył 
Jerzy Nadolski i wraz z wicepremierem poparł kandydatów Porozumienia Samorządowego Czasu Do-
brych Gospodarzy i Zgoda dla Powiatu
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W środę 10 października 
w Golubiu-Dobrzyniu gościliśmy 
wicepremiera oraz Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Jarosława 

Gowina. Na konwencji pojawił się 
przewodniczący Prawa i Sprawie-
dliwości w Golubiu-Dobrzyniu 
Jerzy Nadolski wraz z zarządem. 

Nadolski w obecności wicepre-
miera Gowina i poseł Iwony Mi-
chałek złożył oświadczenie.

Dokończenie na str. 6
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Sfinansowano ze œrodków:

lista nr 14okrêg nr 1 pozycja nr 1

WOJCIECH
KWIATKOWSKI

KANDYDAT DO RADY POWIATU 
GOLUBSKO-DOBRZYNSKIEGO
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Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorzadowe

 – Czas Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla Powiatu. (KWW Porozumienie Samorzadowe - CDG i Zgoda)

Okreg nr 1 - miasto Golub-Dobrzyn

1. Kwiatkowski Wojciech Andrzej 

2. Beyger Marek Ryszard

3. Pardzinski Zdzislaw

4. Alechniewicz Wieslawa

5. Brzostowska Grazyna

6. Kubacka Wioletta Maria

7. Buczek Andrzej

Okreg nr 2 - gmina Golub-Dobrzyn

1. Cybulski Janusz Jacek

2. Dulczewska Aleksandra Jadwiga

3. Gurtowski Janusz

4. Kowalska Beata Halina

Okreg nr 3 - gminy Ciechocin 

i Kowalewo Pomorskie

1. Molendowski Jaroslaw Tomasz

2. Lewandowska Anna Maria

3. Siebers Lukasz Krzysztof

4. Sadakiewska Dorota

5. Puszakowski Wojciech

6. Skorski Przemyslaw

7. Rylowicz Wojciech

8. Szczerbicka Aneta Zofia

Okreg nr 4 - gminy Radomin i Zbójno

1.Szalwinska Aleksandra

2. Maszkiewicz Wojciech Stanislaw

3. Michalowski Krzysztof Ryszard

4. Iglewski Jacek

5. Róg Marzena Magdalena
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Szacunek - Współpraca - Rozwój

Silny Powiat, Silne miasta i Gminy
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Złapany z marihuaną 
Policjanci z Golubia-Dobrzynia zatrzymali 29-latka, 
który w miejscu zamieszkania posiadał prawie  
4 gramy marihuany. Mężczyźnie grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Gmina Ciechocin

W piątek 12 październi-
ka  policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej  złożyli  wizytę 
mieszkańcowi gminy Ciechocin. 
Podczas przeszukania pomiesz-
czeń mieszkalnych zajmowa-
nych przez 29-latka, kryminalni 
potwierdzili swoje wcześniejsze 
ustalenia, że mężczyzna posiada 
zabronioną substancję. 

– Policjanci znaleźli trzy za-
winiątka z zawartością suszu ro-
ślinnego – tłumaczy asp. sztab. 

Małgorzata Lipińska z KPP Go-
lub-Dobrzyń. – Po zbadaniu 
suszu roślinnego narkotestem 
i przeważeniu, okazało się że 
29-latek posiadał prawie 4 gra-
my marihuany. Dlatego jeszcze 
dziś mężczyzna usłyszał zarzuty 
posiadania nielegalnej substan-
cji. 

Teraz za swoje czyny odpo-
wie przed sądem. Grozi mu do 3 
lat pozbawienia wolności.

(ToB)
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SEJMIK WOJEWÓDZTWA
KANDYDACI

KOMITETU WYBORCZEGO PSL

1. BOBER Ryszard

2. 

3. PASTUSZKA Anna

4. 

5. 

6. SZATKOWSKA Jadwiga

7. 
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Wybory 
– o czym pamiętać?

PoWiAT  W niedzielę 21 października w całym kraju zosta-
ną przeprowadzone wybory samorządowe. Będziemy wybie-
rać wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz radnych 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. O czym trzeba pamię-
tać, zanim udamy się do lokalu wyborczego?

Głosowanie będzie się odby-
wać w niedzielę od godziny 7.00 do 
godziny 21.00. Głosujemy w miejscu 
stałego zamieszkania. Musimy też 
wybrać właściwą komisję obwodo-
wą, do której jesteśmy przypisani 
ze względu na adres zamieszkania.

Przed pobraniem kart do gło-
sowania należy okazać komisji do-
wód osobisty lub inny dokument 
pozwalający potwierdzić tożsa-
mość. 

Komisja wyborcza wyda nam 
cztery karty do głosowania: na 
burmistrza/wójta, na radnego 

miejskiego/gminnego, na radnego 
powiatowego i na radnego woje-
wódzkiego. Karty, w zależności od 
tego, kogo przy ich pomocy będzie-
my wybierać, będą się różnić wiel-
kością. Będą też w różny sposób 
zadrukowane. Wszystkie będą wy-
drukowane na białym papierze, ale 
nazwiska kandydatów znajdą się na 
tłach o różnych kolorach. Na karcie 
do głosowania w wyborach do rad 
gmin i miast nazwiska kandydatów 
wydrukowane będą na szarym tle, 
w wyborach do rad powiatów – na 
żółtym tle, sejmików województw 

– na niebieskim tle, a w wyborach 
wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta - na różowym tle. Na każ-
dej z kart możemy postawić tylko 
jeden znak X przy nazwisku wybra-
nego kandydata, inaczej głos będzie 
nieważny.

(krzan)

Państwowa Komisja Wyborcza 
w związku z wątpliwościami doty-
czącymi znowelizowanego art. 41 
Kodeksu wyborczego wyjaśnia, co 
następuje: 

Jak tłumaczy Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej Woj-
ciech Hermeliński, dopisek lub znak, 
który ma formę nieprzecinających 
się linii nie ma wpływu na ważność 
głosu. Jeśli jednak w jednej kratce 
jest już przez wyborcę postawiony 
znak X, a wyborca dokonując dopi-
sku lub stawiając znak w innej kratce, 
zawrze w niej taki dopisek lub znak, 
który będzie zawierał przecinające 
się linie, to automatycznie wypełni 
definicję znaku X (co najmniej dwie 
linie przecinające się w obrębie krat-

Kraj

PKW wyjaśnia
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyja-
śnienie w sprawie dopisków i zamazywania kratek 
na kartach do głosowania. Temat stał się ostatnio 
popularny m.in. przez to, że na portalach społecz-
nościowych rozsyłane są wiadomości sugerujące, aby 
po postawieniu znaku X przy nazwisku wybranego 
kandydata zamazać wszystkie pozostałe kratki. 

ki), co oznaczać będzie, że wyborca 
postawił kolejny znak X, a to skutkuje 
nieważnością głosu. Tzw. zamazanie 
kratki w sposób, w rezultacie które-
go da się wyróżnić przecinające się 
linie, także wypełnia definicję znaku 
X (co najmniej dwie linie przecina-
jące się w obrębie kratki). Jednolite 
zamazanie kratki może powodować 
niepewność, czy pod nim znajduje 
się znak X, co stwarza ryzyko uzna-
nia głosu za nieważny. Dlatego Pań-
stwowa Komisja Wyborcza apeluje, 
by wyborcy nie zamazywali kratek, 
a jedynie stawiali znak X przy na-
zwisku kandydata, na którego chcą 
zagłosować. 

oprac. (krzan)
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potrzebna pomoc w podłączeniu gazu
GOLUB-DOBRZYŃ  Do redakcji zgłosił się Czytelnik, który zwrócił uwagę na problem z podłączaniem 
gazu na terenie miasta i gminy. Temat jest warty przemyślenia, bo zbliża się sezon grzewczy
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GOLUB-DOBRZYŃ 
OświaDcZenie

W związku z licznymi pomówieniami ze strony Dyrektora Zespołu Szkół nr 
1 Piotra Wiśniewskiego i radnego powiatowego Zbigniewa Winiarskiego, wo-
bec mojej osoby, oświadczam,  że motywacją do wyjaśnienia przeze mnie spra-
wy kwalifikacji nauczyciela ZS nr 1 była próba zwolnienia z pracy nauczycielki 
z pełnymi kwalifikacjami. 

Z zebranych przeze mnie dokumentów wynika, że nauczyciel NMK nigdy 
nie posiadał i nie posiada wymaganych kwalifikacji do nauczania w liceum 
wychowania fizycznego. Jako radny powiatowy mam obowiązek reagować na 
naruszanie przepisów prawa, a przede wszystkim, na niesprawiedliwość spo-
łeczną, która dotknęła nauczycielkę z wieloletnim stażem stale podnoszącą 
swoje kwalifikacje.
Pomimo nieustannych i pełnych agresji ataków, których nasilenia się spodzie-
wam, zapewniam że nie ustanę w walce o przestrzeganie prawa i sprawiedli-
wości społecznej. 

Ze zdziwieniem odbieram fakt, że Przewodnicząca ZNP, Iwona Smużyń-
ska, stwarza pozory obrony nauczyciela, którego dyrektor nie wytypował do 
zwolnienia ; a odmówiła pomocy nauczycielce, w przypadku której, ewidentnie 
naruszone zostały przepisy prawa pracy. Dziwi również fakt osobistego, poli-
tycznego, zaangażowania Katarzyny Pomiankiewicz - której jako przewodniczą-
cej Rady Rodziców powinno zależeć na pozostawieniu w szkole wykwalifikowa-
nych i kompetentnych nauczycieli. Jednocześnie zapewniam, że w przypadku 
dalszego naruszania moich dóbr osobistych zmuszony będę skierować sprawę 
na drogę sądową.

Marek Beyger

Mężczyzna narzeka na niewy-
starczające informacje dotyczące 
procedury podłączenia gazu. Zwra-
ca uwagę na brak pomocy przy 
kompletowaniu wymaganych do-
kumentów. Mieszkaniec uważa, że 
byłyby przydatne dofinansowania, 
bo nie każdego stać na podłącze-
nie. 

– Było obiecane, że otrzyma-
my pomoc w podłączeniu gazu 
z urzędu miasta lub gminy. Miały 

być dofinansowania. W urzędzie 
miał być też ktoś do pomocy, bo 
trzeba wypisywać wnioski, zebrać 
mapki i inne dokumenty. Trzeba to 
zrobić poprawnie, a nie każdy się 
na tym zna. Burmistrz mówił, że 
coś będzie utworzone. I nic. Infor-
macje dla mieszkańców są bardzo 
skąpe – mówi Czytelnik z Golubia-
Dobrzynia. 

Do tematu wrócimy 
(ben), fot. ilustracyjne
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Dokończenie ze str. 1
– Popełniłem błąd stawiając 

na niewłaściwych ludzi, ale dziś 
jestem tutaj z całym zarządem, 
by to naprawić – mówił Jerzy 
Nadolski.

I wycofał swoje poparcie 
dane wcześniej dla obecnego 
burmistrza Mariusza Piątkow-
skiego oraz wójta gminy Go-
lub-Dobrzyń Marka Ryłowicza. 
PiS golubsko-dobrzyński udzie-
lił w obecności wicepremiera 
poparcia Szymonowi Wiśniew-
skiemu – kandydatowi na bur-

mistrza, Filipowi Szreterowi 
– kandydatowi na wójta gminy 
Golub-Dobrzyń, a także dru-
żynie do rady powiatu z Czasu 
Dobrych Gospodarzy i Piotrowi 
Wolskiemu – obecnemu wójto-
wi gminy Radomin, starającemu 
się o reelekcję. Takiego poparcia 
udzieliła również poseł Iwona 
Michałek i najważniejszy gość 
konwentu Jarosław Gowin, któ-
ry ujął to słowami.

– Serdecznie proszę o od-
danie głosu na kandydata na 
burmistrza Golubia-Dobrzynia 

Szymona Wiśniewskiego oraz 
kandydata na wójta gminy Go-
lub-Dobrzyń Filipa Szretera – 
mówił Jarosław Gowin. – Gło-
sujcie państwo na kandydatów 
do Rady Powiatu Golubsko-Do-
brzyńskiego i rady miejskiej oraz 
gminy Golub-Dobrzyń z Komi-
tetu Wyborczego Wyborców Po-
rozumienie Samorządowe-Czas 

Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu. Ci kandydaci przyniosą 
dobrą zmianę i szansę dla mia-
sta i gminy Golub-Dobrzyń oraz 
powiatu. Ważne jest także, aby 
wesprzeć frekwencją wójta gmi-
ny Radomin Piotra Wolskiego, 
tu każdy głos się liczy.

W konwencie wzięli udział 
kandydaci z czterech samorzą-

PiS poparł Wiśniewskiego i Szretera
Powiat

dów z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie Sa-
morządowe-Czas Dobrych Go-
spodarzy i Zgoda dla Powiatu, 
wspierający sympatycy oraz 
media. Spotkanie zakończono 
rozmowami przy kawie i poczę-
stunku.

(CR)
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zmiany są konieczne
POWIAT  O tym dlaczego tak ważna jest zmiana władzy w Kowalewie Pomorskim i Radzie Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego, o tym co dla niego jest istotne, rozmawiamy z Jarosławem Molendowskim, 
kandydatem do rady powiatu

O G Ł O S Z E N I E   W Y B O R C Z E

– Co pan sądzi o nowej or-
dynacji wyborczej?

– Zmiana w ordynacji wy-
borczej, wprowadzająca zakaz 
jednoczesnego startowania na 
stanowisko burmistrza lub wój-
ta i jednocześnie do rady powia-
tu, jest moim zdaniem bardzo 
dobra i uczciwa. Poprzednio 
kandydaci na wójtów lub bur-
mistrzów w zasadzie oszukiwali 
wyborców, nie mając zamiaru 
bycia radnym powiatowym. Gło-
sy, które otrzymywali przecho-
dziły na kolejnych kandydatów 

z tej listy i ten sposób radnymi 
zostawały często osoby z dużo 
mniejszym poparciem społecz-
nym.

– Od lat wiodącym tema-
tem, a także kiełbasą wybor-
czą, jest obwodnica Kowalewa 
Pomorskiego. Jakie jest pana 
zdanie na ten temat?

– Projekt obwodnicy po-
dobno jest, ale nie posiadamy 
żadnych informacji, kiedy ruszą 
jakiekolwiek prace. Czas płynie, 
a nasze miasto „rozsypuje” się 
od przejeżdżających tirów.  

– Jak ocenia pan kandyda-
tów na burmistrza Kowalewa 
Pomorskiego?

– Każdy z nich ma swoje za-
lety i wady. Panią Barbarę Nie-
widział kojarzę jako miłą i sym-
patyczną osobę, jak również 
redaktor naczelną „Gońca” oraz 
dyrektorkę domu kultury. Jakim 
będzie burmistrzem, trudno po-
wiedzieć. Pan Robert Beyger to 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego, osiągający sukcesy spor-
towe z  młodzieżą. Najbardziej 
obiecującą kandydaturą, cho-
ciażby dla sprawy obwodnicy, 
jest Jacek Żurawski. Jest osobą 
bardzo znaną w województwie, 
z dobrym przełożeniem poli-
tycznym, które daje nadzieję 
na skuteczne negocjacje. Pani 
Maria Wiśniewska to osoba dla 
mnie bardzo kontrowersyjna. 
Większości wyborców kojarzy 
się z tym, że dziwnym trafem 
jak została przewodniczącą rady 
powiatu, kierowniczką w sane-
pidzie została osoba z jej naj-
bliższej rodziny. Takie zachowa-
nia są wysoce naganne. To nie 
są standardy, które obowiązują 
w moim pojęciu bycia radnym 
powiatowym. Jestem pełen 
obaw czy takie praktyki nie 
byłyby przenoszone do miasta 
Kowalewa, gdyby została bur-
mistrzem.

– Co pan sądzi o kontro-
wersjach z nowo budowanymi 
drogami, o czym też pisaliśmy 
w CGD?

– Sprawa nie powinna tak 
wyglądać. Jest w projekcie ja-

sno określone jaka powinna być 
technologia wykonania danej 
drogi i tak też  powinna być zro-
biona. Zgodnie z tą specyfikacją. 
Odbiór powinien być dokonany 
przez służby miejskie i po spra-
wie. A teraz wygląda to tak, że 
muszą być protesty mieszkań-
ców, ciągłe poprawki, zmiany in-
spektora nadzoru budowlanego, 
ciągłe tłumaczenia i sprostowa-
nia. Przecież to nie o to cho-
dzi. To po prostu wstyd. Każdy 
włodarz ma tak robić, aby nie 
było wątpliwości czy wszystko 
jest poprawnie wykonane. Jeśli 
jest źle i coś się nie zgadza to 
od tego są odpowiednie referaty 
w gminie, które muszą reagować 
na bieżąco i informować o nie-
prawidłowościach w przypadku 
wątpliwości organy ścigania i po 
sprawie. Pieniądze wydawane na 
budowę dróg to nasze pienią-
dze i każdy burmistrz lub wójt 
musi wydawać je tak, aby nie 
było niedomówień. Tak na mar-
ginesie, poruszam  się wieloma 
drogami w innych gminach zro-
bionych w tej samej technologii 
i im zazdroszczę. Inne gminy 
udowodniły, że można zrobić le-
piej i taniej. 

– Modernizacja rynku 
w Kowalewie to dobry po-
mysł?

– Dla mnie wycięcie tych 
pięknych świerków to barba-
rzyństwo. Niepowtarzalny kli-
mat, zwłaszcza w święta, już nie 
powróci. Nie zawsze absorpcja 
środków z zewnątrz na siłę ma 
sens. Może lepiej zamiast ryn-

ku można było zagospodarować  
park lub wybudować ścieżkę ro-
werową. A tak wyrwano i znisz-
czono serce Kowalewa. W opo-
wiadania o chorych drzewach 
i konieczności ich wycięcia po 
prostu nie wierzę.

– Startuje pan do rady 
powiatu, co dla pana jest waż-
ne?

– Edukacja ekologiczna, 
zmiana sposobu myślenia jak 
chronić  środowisko. Budowa in-
frastruktury drogowej, a w tym 
w szczególności większej ilości 
ścieżek rowerowych i chodni-
ków. Polepszenie dostępu do po-
wiatowych usług medycznych, 
nowoczesnej edukacji szkolnej, 
uwzględniającej aktualne po-
trzeby rynku pracy oraz budo-
wa obwodnicy Kowalewa. 

– Czy konieczne są zmiany 
w Radzie Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego?

– Tak i dlatego proszę Pań-
stwa o chwilę refleksji przy 
urnach wyborczych. Czy chcecie 
Państwo nowej jakości życia po-
litycznego i radnych dla społe-
czeństwa czy ciągle trwającego 
układu politycznego? Kandyda-
ci na radnych z naszej listy nr 
14, czyli Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie Samo-
rządowe – Czas Dobrych Go-
spodarzy i Zgoda dla Powiatu 
gwarantują pełną niezależność 
i będą państwa głosem w po-
wiecie.

(CR)
fot. nadesłane
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Pilne: aż 75% mężczyzn w Polsce jest poważnie zagrożonych na skutek problemów z prostatą!

Wskutek przerostu prostaty 
byłem o krok od kalectwa. 
Uratował mnie cud! 

Nigdy nie narzekałem na zdrowie. Nawet po 50. nadal 
czułem się silny i pełen wigoru. Owszem, miałem niewielkie 
(narastające z czasem) kłopoty z oddawaniem moczu, ale  
jakoś nie bardzo się tym przejmowałem. Do lekarza poszedłem 
przypadkowo – od kilku tygodni czułem się osłabiony, szybciej 
się męczyłem, więc stwierdziłem, że warto się pokazać.

Diagnoza:
zaawansowana 

– To była jak uderzenie kijem 
w  głowę. Nie mogłem uwierzyć 
w  to, co słyszę! Jakim cudem do-
prowadziłem nerki do takiego 
stanu?! To przecież niemożliwe! 
– zastanawia się pan Marek. Jego 
historia to prawdziwy dramat. 
Od lekarza przypadkiem do-
wiedział się, że jakiś czas cierpi 
na postępującą niewydolność ne-
rek. Od kilku lat powoli przesta-
wały one pełnić swoją funkcję. 
Zamiast oczyszczać organizm, 
zatruwały go, zwiększając ryzyko 
wystąpienia miażdżycy i wylądo-
wania na wózku inwalidzkim.

– Gdybym nie podjął szybkich 
i  zdecydowanych działań, pewnie 
nie byłoby mnie już na tym świe-
cie... Dolegliwość praktycznie nie 
dawała o sobie znać. Miałem pro-
blemy z oddawaniem moczu, często 
wydawało mi się, że to przeziębiony 
pęcherz (ciągle nie mogłem wysikać 
się do końca), ale w  moim wieku, 
powiedzmy sobie szczerze, to nie 
było coś dziwnego. Lubię napić się 
piwa, a  wiadomo, jak to działa 
na pęcherz – tłumaczy pan Ma-
rek. Oprócz tego w  zasadzie nic 
nie wskazywało na to, że może on 
mieć jakiś problem ze zdrowiem. 
Być może właśnie dlatego...

– Powiedział mi, że w każdej chwi-
li nerki mogą wysiąść, potrzeb-
ne będą dializy i  mogą powstać 
warunki do rozwoju miażdżycy! 
A wtedy to już wiadomo... koniec! 
Póki co, zalecił mi więcej ruchu 
i witaminy.

Pan Marek nie miał szczęścia. 
Tra�ł na jednego z wielu specjali-
stów leczących „na oko”. Po trze-
ciej dobie dyżurowania i dorabia-
nia na prywatnym ledwo widział 
na oczy. Niewiele było mu trzeba, 
by fatalnie się pomylił.

– Rozmawiałem z nim już po wy-
leczeniu problemu. Przyznał się, 
że nie był przekonany, co mi jest. 

Działał na czuja, a jego niewie-
dza niemal nie doprowadziła mnie 
do kalectwa. Gdybym wtedy nie 
wziął sprawy w  swoje ręce, dziś 
pewnie byłbym na wózku – jeśli 
w ogóle bym żył.

Nie zamierzałem ślepo ufać komuś 
takiemu. Wiedziałem już wtedy, 
co się dzieje z  moją prostatą i  zde-
cydowałem się na jedyny rozsądny 
wybór – specjalistyczny preparat 
o  potwierdzonej klinicznie skutecz-
ności – mówi. 

To dedykowany mężczyznom 
środek biostymulujący, który 
w trakcie 30-dniowej kuracji:
3  o 78% skuteczniej wpływa 

na zmniejszanie przerostu 
prostaty;

3  12-krotnie szybciej udrażnia 
drogi moczowe;

3  o połowę zmniejsza 
częstotliwość oddawania 
moczu już po pierwszych  
10 dniach;

3  wspomaga prawidłową pracę 
nerek;

3  3 razy skuteczniej przywraca 
popęd seksualny.

– Już po kilku dniach stosowania pre-
paratu czułem różnicę – rozluźnienie 

w  okolicach pęcherza, brak uci-
sku i znacznie lepsze samopoczu-
cie. Dopiero wtedy zauważyłem, 
jak mocno mnie to ogranicza-
ło! Wystarczyło 30 dni kuracji, 
by radykalnie zmniejszyć prze-
rost prostaty raz na zawsze. Bez 
operacji, zabiegów i ryzykowania 
zdrowia! To jedyne wyjście dla 
osób walczących z  przerostem 
prostaty.

Preparat wprowadzono do Pol-
ski na początku tego roku. Tech-
nologia jego produkcji nie jest 
tania. Ale dzięki specjalnemu 
dofinansowaniu uczestnictwa 
w  Klubie Seniora ograniczona 
liczba mężczyzn może skorzy-
stać z  niego aż o  70% taniej. 
Preparat jest dostępny tylko 
w sprzedaży telefonicznej Klubu 
Seniora.

Nie potrzebujesz recept, unik-
niesz krępujących wizyt w  ap-
tece. Przed odbiorem paczki, 
(która będzie dyskretnie zapa-
kowana) skontaktuje się z  Tobą 
kurier, po to, abyś mógł odebrać 
przesyłkę osobiście.

Ilość opakowań jest ogra-
niczona – decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Metoda biostymulująca pozwala 
w  naturalny sposób oddziaływać na 
zmniejszenie przerostu prostaty. Po 
lewej gruczoł z przerostem, blokujący 
odpływ moczu (wysokie ryzyko nie-
wydolności nerek), po prawej gruczoł 
działający w prawidłowy sposób.

PRZED kuracją PO kuracji

Jeszcze parę lat temu nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. 
Aż nagle lekarz mówi: urosepsa. Miałem zakażenie całego 
organizmu, którego przyczyną było zaleganie moczu 
w pęcherzu. A powód? Przerost prostaty! Szczęście, że tra�ł 
się rozsądny lekarz. Polecił preparat biostymulujący – mówił, 
że to ma 96% skuteczności, no i  faktycznie. 30 dni kuracji 
i uratowałem swoje zdrowie!

Jan (70 lat), Piotrków Trybunalski

Jako zawodowy kierowca muszę przywiązywać wyjątkową 
uwagę do tego ile i  jak śpię. Dlatego na początku tłuma-
czyłem sobie, że moje nocne wstawanie to efekt przezię-
bionego pęcherza. Jednak to nie mijało, wręcz przeciwnie 

było gorzej… Coraz częściej nerwowo spoglądałem w  dół, czy mam suche 
spodnie. Pojawiły się problemy z erekcją, czasami też ból i pieczenie podczas 
oddawania moczu. Przez to ciągłe, nocne bieganie do łazienki byłem już na-
prawdę wykończony, a za kółkiem trzeba być wyjątkowo skupionym. To już 
4,5 tyg. odkąd korzystam z  tego preparatu i  muszę przyznać, że bardzo mi 
pomógł. Ani śladu mokrych plam, sypiam jak w latach młodości, a pieczenie 
i ból po prostu zniknęły.                                                                 Maciej (51 lat), Łódź

W grupie ryzyka

jest każdy mężczyzna!

SPECJALNA  REFUNDACJA 
dla urodzonych w latach 1920-1981!

do 
refundacja!  

zamiast za  323   !

Pon. - pt.: 8:00-20:00,  sob. i niedz. 9:00-18:00  

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y
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Jak głosować do powiatu?
Powiat  Z pewnością pamiętacie Państwo poprzednie wybory samorządowe i wielkie zaskoczenie, które 
u wyborców wywołało pojawienie się  tzw. książeczki, czyli karty do głosowania w postaci grubego zeszy-
tu.

Ta dziwna zmiana spowo-
dowała ogromną dezorientację 
Wyborców, trudność w zna-
lezieniu swoich kandydatów 
i niestety także niespotykany 
odsetek głosów nieważnych.

W niedzielnych wyborach 
samorządowych zagłosujemy 
znowu normalnie - wszystkie 
komitety i ich listy kandyda-
tów znajdą się na jednej kartce 
wyborczej, która w tym roku 
będzie miała wielkość kartki 
formatu A4.

W powiecie golubsko-do-
brzyńskim zgłoszonych zosta-
ło 5 komitetów wyborczych, 
które umieszczone zostały na 
karcie w kolejności wyloso-
wanych numerów list. Komi-
tety partii politycznych mają 
numery wyższe, natomiast 
komitety lokalne są dolosowy-
wane w dalszej kolejności. Na 
naszych kartach wyborczych 
znajdziemy zatem 5 komite-
tów o numerach 2, 5, 10, 13 i 14. 
„Przeskoki” między numerami 
list wynikają z faktu, że nie-
które partie polityczne i komi-
tety o zasięgu ogólnopolskim 
pomimo faktu, że otrzymały 
swoje numery, nie zarejestro-
wały swoich kandydatów w 
naszym powiecie. 

Komitet Porozumienie Sa-
morządowe - Czas Dobrych 
Gospodarzy i Zgoda dla Powia-
tu powstał - jak sama nazwa 
wskazuje - z połączenia dwóch 
komitetów startujących w po-
przednich wyborach odrębnie 
- Czasu Dobrych Gospodarzy i 
Zgody dla Powiatu.

Komitet występuje pod 
skróconą nazwą KWW Porozu-
mienie Samorządowe - CDG i 
Zgoda i pod taką nazwą znaj-
dziecie nas Państwo na liście 
wyborczej.

W wyniku losowania nasz 
komitet : Porozumienie Samo-
rządowe - CDG i Zgoda otrzy-
mał nr 14, co oznacza, że na-
szych kandydatów znajdziecie 
Państwo na ostatniej liście na 
swojej karcie do głosowania. 
Dla ułatwienia zakreśliliśmy to 
miejsce na załączonej grafice.

Wybory do rady powiatu 
odbywają się w czterech okrę-
gach wyborczych :

Okręg nr 1 - miasto Golub-
Dobrzyń, gdzie wybieramy 5 
radnych,

Okręg nr 2 - gmina Golub-
Dobrzyń, gdzie wybieramy 3 
radnych,

Okręg nr 3 - gminy Kowa-

lewo Pomorskie i Ciechocin, 
gdzie wybieranych jest 6 rad-
nych i

Okręg nr 4, który tworzą 
gminy Radomin i Zbójno i w 

którym wybieranych jest 3 
radnych.

Różna ilość radnych wybie-
rana w poszczególnych okrę-
gach sprawia, że w zależności 

od swojego miejsca zamiesz-
kania będziecie Państwo mieli 
do wyboru różną ilość naszych 
kandydatów na listach.

Pamiętajmy - na karcie 

do głosowania możemy wy-
brać tylko jednego kandydata, 
a więc stawiamy tylko jeden 
znak  X w kratce obok wybra-
nego nazwiska.

PRZYK£ADOWA KARTA DO G£OSOWANIA
w wyborach do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyñskiego w dniu 21.10.2018 r.

Okrêg wyborczy nr...

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH

Informacje

1. ZnajdŸ listê kandydatów, na któr¹ chcesz zag³osowaæ.

2 postaw znak ,,X’’ w kratce przy nazwisku wybranego kandydata

wy³¹cznie na tej liœcie.

3. Je¿eli postawisz znak ,,X’’ na wiêcej ni¿ jednej liœcie kandydatów,

twój g³os bêdzie niewa¿ny.

4. Znak ,,X’’ to co najmniej dwie linie przecinaj¹ce siê wewn¹trz kratki.

lista nr.....

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

...................................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

lista nr.....

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

...................................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

lista nr.....

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

...................................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

lista nr.....

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

...................................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

lista nr

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

14
KWW POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE

CDG I ZGODA

Tu znajdziesz CDG i ZGODÊ
(listy kandydatów str. nr 3)



Czwartek 18 października 2018 społeczeństwo 11  GOLUB–CGD.PL

Zgromadzone kroniki ośrodka Ośrodek Chopinowski z zewnątrz Elementy wystawy

O wystawie opowiadają pracownice działu edukacji Ośrodka Chopinowskiego

Golub-Dobrzyń

Aktywny wrzesień w książnicy
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu, oprócz działal-
ności związanej stricte z czytelnictwem, prowadzi również akcje na rzecz rozwoju 
aktywności społecznej. Co działo się we wrześniu? 

szafarnia dawniej i dziś
GMINA RADOMIN  Szafarnia to niewielka miejscowość położona w gminie Radomin. To właśnie tutaj 
działa Ośrodek Chopinowski, który obchodzi 30-lecie działalności

Tuż po wakacjach instytucje 
kultury ruszają z nowym progra-
mem. Również nasza biblioteka 
podjęła szereg działań, które miały 
„rozruszać” mieszkańców. 

Na początku września odbyło 
się „Narodowe czytanie”, w ramach 
którego można było poznać „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego. Ta 
impreza została zorganizowana 
w odnowionej muszli koncerto-
wej w lasku miejskim, a fragmen-
ty powieści czytali samorządowcy 
oraz przedstawiciele różnych grup 
społecznych. Z tej okazji został zor-
ganizowany konkurs, można było 
wygrać różne nagrody związane 
z powieścią. Również we wrześniu 
rozpoczął się nowy rok akademic-

ki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Ta forma działalności kulturalnej 
zyskuje coraz więcej zwolenników, 
dzięki której nasi seniorzy i nie tyl-
ko poszerzają swoją wiedzę. 

W pomieszczeniach biblioteki, 
po przerwie wakacyjnej, wznowił 
działalność Dyskusyjny Klub Książ-
ki. W ramach pierwszego spotkania 
omawiano dwie pozycje literac-
kie. Pierwsza to „Skandaliści PRL”, 
a druga – „Farbowana Blondyn-
ka”. Członkowie UTW oraz wszyscy 
chętni mogli również wyjechać do 
stolicy i obejrzeć w Teatrze Mu-
zycznym „Roma” spektakl „Piloci”. 

Pracownicy biblioteki podjęli 
również działania na rzecz zor-
ganizowania kolejnego już kursu 

komputerowego dla mieszkańców. 
Ma się on odbyć już w tym mie-
siącu. Ogłoszono ponadto konkurs 
fotograficzny pod hasłem „Drwęca 
– rzeka znana i nieznana”. Można 
nadsyłać swoje prace, ukazują-
ce piękno rzeki, która przepływa 
przez nasze tereny. Dzieła oce-
ni jury, a na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody.

– Biblioteka podejmuje szereg 
działań, które mają uaktywnić jak 
największe rzesze naszych gości 
na życie kulturalne miasta – pod-
sumowuje Ewa Kaźmierkiewicz 
z książnicy. – Nasze propozycje są 
skierowane do różnych grup wie-
kowych. 

(Maw), fot. nadesłane

ryka Chopina dla dzieci i mło-
dzieży. Pierwszy konkurs odbył 
się w 1992 roku. Jego laureaci 
bardzo często poświęcają póź-
niej swoje życie muzyce i biorą 
udział w konkursach pianistycz-
nych na całym świecie. Obecnie 
ośrodek to nie tylko konkursy, 
to również bogata oferta kultu-
ralna i edukacyjna przeznaczo-
na dla każdego, ale oczywiście 
związana z muzyką. 

Z okazji 30-lecia ośrodek 
postanowił zorganizować wy-
stawę historyczną poświęconą 
działalności ośrodka. Wystawa 
składa się z szeregu dokumen-
tów, zdjęć, na których możemy 
zobaczyć jak zmieniał się ośro-
dek, ale również zobaczymy, jak 
zmieniał się sam budynek pała-
cyku. 

– Z utworzonego kalenda-

rium możemy się dowiedzieć 
o procesie przemian tej insty-
tucji, co również ukazują zgro-
madzone archiwalne zdjęcia 
– mówi Karolina Szparaga, pra-
cownik działu edukacji Ośrodka. 

– W bibliotece można zo-
baczyć natomiast dawne kroni-
ki i księgi pamiątkowe, w któ-
rych ujrzymy zapisy gości. Nasz 
ośrodek w minionych latach 
odwiedziły bardzo znane osoby 
związane z kulturą. Byli to zna-
ni artyści, a wśród nich Jerzy 
Zelnik, Tomasz Stockinger czy 
Bogusław Kaczyński. Odwiedził 
nas również zespół „Mazowsze” 
– opowiada Kinga Kriger,  także 
pracownica działu edukacji. 

Wystawa będzie otwarta dla 
wszystkich chętnych do końca 
roku. 

Tekst i fot. (Maw)

Ośrodek Chopinowski znaj-
duje się w pałacu rodziny Dzie-
wanowskich. Właśnie z rodziną 
Dziewanowskich był związany 
nasz wybitny kompozytor Fry-
deryk Chopin. To na ich zapro-
szenie przebywał dwukrotnie 

w Szafarni, spędzając tu waka-
cje w latach 1824 i 1825. Tu wła-
śnie po raz pierwszy zetknął 
się z muzyką ludową, którą 
następnie wykorzystał podczas 
komponowania swoich utwo-
rów. Aby uczcić pamięć tego 

wybitnego artysty, już od cza-
sów powojennych (w latach 50.) 
w pałacyku Dziewanowskich 
powstała najpierw Izba Pamię-
ci a następnie Ośrodek Kultury, 
w którym prowadzono zajęcia 
poświęcone artyście. Po kapital-
nym remoncie pałacyku (trwał 
osiem lat), w 1988 roku uro-
czyście uruchomiono Ośrodek 
Kultury im. Fryderyka Chopina. 
Jego głównym zadaniem było 
organizowanie recitali i koncer-
tów fortepianowych. Pierwszym 
dyrektorem ośrodka została 
Hanna Kończalska, następnie 
funkcję tę sprawowała Elżbieta 
Buler, a od stycznia 2009 roku 
do chwili obecnej dyrektorem 
jest Agnieszka Brzezińska.

Ośrodek Chopinowski słynie 
z Międzynarodowych Konkur-
sów Pianistycznych im. Fryde-
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Łukasz Siebers z najbardziej medialną parą z programu „Rolnik szuka żony” – Anią i GrzegorzemMałgosia i Paweł zaprzyjaźnili się z Łukaszem

– Wziął pan udział w pro-
gramie „Rolnik szuka żony”, czy 
miało to jakiś wpływ na pana 
życie?

– Czuje się chyba jak każdy 
inny człowiek. Czułem pewną 
satysfakcję, gdy się do programu 
dostałem, bo nie wszyscy się do-
stają, widocznie miałem to coś, co 
zwróciło uwagę produkcji progra-
mu. Minęły już dwa lata od emi-
sji, żyję swoim życiem, pracuję, 
dużo o tym nie myślę, ale wiem, 
że łatka szukającego żony rolnika 
została mi już przyklejona na całe 
życie. Lubię to czy nie? Zależnie 
od sytuacji.

– Udział w programie to była 
z pewnością przygoda, co się po 
nim zmieniło w pana życiu?

– Tak, przygoda jedyna 
w swoim rodzaju. Wykorzystałem 
okazję, którą podsunęło mi ży-
cie. Chociaż, prawdę mówiąc, do 

programu zgłosiła mnie koleżan-
ka, lecz za moim przyzwoleniem.  
Niewiele to zmieniło w moim ży-
ciu, dalej mieszkam na wsi, pro-
wadzę gospodarstwo. Miło bywa, 
jak czasami ludzie mnie jeszcze 
rozpoznają, zagadują, wyrażają 
swoją sympatię.

– Żony jednak pan nie zna-
lazł?

– No niestety. Ale jestem wy-
trwały, dalej szukam. A może to, 
że zdecydowałem się kandydo-
wać do rady powiatu ułatwi mi te 
poszukiwania? (śmiech)

– Program ma nadal bardzo 
dużą oglądalność, czy śledzi pan 
losy kolejnych uczestników?

– Jeżeli jestem w domu 
i mam czas to oglądam, choć nie 
zdarza się to często. Szczerze to 
oglądanie telewizji nie jest moim 
ulubionym zajęciem. Wolę spę-
dzać czas ze znajomymi, rodziną. 

Lubię rozmawiać z ludźmi. Jeże-
li kogoś z programu polubię, to 
chciałbym go poznać osobiście, 
tak było np. z Małgosią i Pawłem, 
których odwiedzam będąc na 
Podlasiu.

– Przed nami wybory, po-
dobno zdecydował się pan kan-
dydować. Gdzie i dlaczego?

– Tak, zdecydowałem się kan-
dydować do Rady Powiatu Golub-
sko-Dobrzyńskiego z KWW Poro-
zumienie Samorządowe – Czas 
Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu lista nr 14 poz.3. Dlacze-
go? Lubię wyzwania. Wcześniej 
nie miałem do czynienia z polity-
ką. Wierzę w to, że sobie poradzę 
i że nie zawiodę ludzi, którzy od-
dadzą na mnie głos.

– Czy uważa pan, że w radzie 
powiatu potrzebne są zmiany? 

– Tak. Uważam, że czas po-
stawić na nowe, młode osoby, 

które będą pracowały z więk-
szym zaangażowaniem. W ostat-
nich latach rozwój powiatu moc-
no spowolnił, uważam że radzie 
potrzebne jest świeże spojrzenie 
i nowy duch.

– Pana hasło wyborcze to 
„Rolnik szuka dobrych rozwią-
zań”. Jakie to rozwiązania?

– Funkcją radnego jest też 
wsłuchiwanie się w problemy lu-
dzi i, w miarę możliwości, pomoc 
w ich rozwiązywaniu. Gwarantu-
ję, że takiej pomocy będę udzielał, 
będąc również łącznikiem miedzy 
obywatelem a państwem. 

– Co chciałby pan zmienić 
będąc radnym powiatowym? 
Ma pan jakiś program, plany dla 
okręgu, dla powiatu?

– Chciałbym postawić na 
ogólne zadowolenie z życia. 
Wpływ na to ma wiele czynników, 
np. poczucie bezpieczeństwa. Ru-

szyła kampania buraczana – wi-
dać miejsca w powiecie, w któ-
rych brakuje ścieżek rowerowych, 
chodników. Ludzie są też bardziej 
świadomi, lubią jeździć na rowe-
rach, bo to jest zdrowe. Aktywnie 
spędzają wolny czas, trzeba im to 
umożliwiać i ułatwiać. Chciałbym 
postawić na dalszą modernizację 
szpitala powiatowego, abyśmy 
nie bali się korzystać z jego usług 
i aby usługi te były świadczone na 
najwyższym poziomie, przez wy-
kwalifikowaną i przyjaźnie nasta-
wioną do nas kadrę. Wiele dróg 
powiatowych również wymaga 
modernizacji, a zmodernizowa-
ne drogi to mniej wydatków na 
amortyzację samochodu i co naj-
ważniejsze – to drogi bezpiecz-
niejsze, na to będę kładł najwięk-
szy nacisk.

(CR) 
fot. nadesłane

Rolnik szuka dobrych rozwiązań
POWIAT  O jego udziale w znanym programie „Rolnik szuka żony”. O tym co zmieniło się w jego życiu 
i dlaczego kandyduje do rady powiatu – rozmawiamy z Łukaszem Siebersem

Golub-Dobrzyń

Dla młodzieży i dorosłych 
Jasio Jeżyk to fragment tytułu spektaklu teatralnego wystawionego w Domu Kul-
tury. Jest on skierowany do młodzieży, ale i dorośli znajdą w nim wartościowe 
przesłanie. 

W ostatnim tygodniu na 
scenie domu kultury został wy-
stawiony spektakl teatralny „Ja-
sio Jeżyk. Niebajka”. Został on 
przygotowany przez młodzież 
z lokalnej grupy teatralnej pod 
kierunkiem Pauliny Gralik, w ra-

mach Międzynarodowego Dnia 
Przemocy, przypadającego wła-
śnie w październiku. 

Spektakl został wystawiony 
w dwóch terminach. Pierwszy 
był przeznaczony dla uczniów 
ze szkół podstawowych z tere-

nu miasta. Przejście z poziomu 
klas 1-3 do grupy 4-8 jest zawsze 
trudnym momentem w życiu 
każdego ucznia. Niektórzy spo-
tykają się z odrzuceniem , czę-
sto z uwagi na błahe powody 
– wygląd, status społeczny czy 

materialny. O tym wszystkim 
opowiada właśnie spektakl. 

– To historia pewnej rodzi-
ny, która nie może mieć dziec-
ka. Z czasem na świecie pojawia 
się długo oczekiwany potomek, 
ale jest odrzucony przez rówie-
śników – opowiada Artur Nikle-
wicz, dyrektor domu kultury. – 
Właśnie perypetie całej rodziny 

są tematem przewodnim spek-
taklu. 

Drugi termin wystawienia 
spektaklu skierowany jest do 
rodziców.  Może on pomóc do-
rosłym zrozumieć problem sze-
roko pojętej przemocy wystę-
pującej w naszych szkołach.

 (Maw)
fot. nadesłane
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Dotychczas ASF dość szybko 
uśmiercał dziki i z tego powodu 
choroba nie była w stanie szyb-
ko się rozprzestrzenić. W ostat-
nich dniach września przebadano 
próbki dziewięciu dzików. Sześć 
z nich posiadało przeciwciała 
zwalczające wirusa. Zwierzęta co 
prawda padły, ale przez dłuższy 
czas mogły roznosić patogen. 

Mimo tych niepokojących 
wieści, można oddychać z ulgą. 
Liczba przypadków ASF maleje. 
Jeszcze na początku roku było 
ich kilkadziesiąt w tygodniowo, 
obecnie tylko kilkanaście. Eks-

perci przewidują, że ponowny 
wzrost zachorowań nastąpi po 
zimowym okresie migracyjnym 
zwierząt.

Mało powodów do radości 
mają farmerzy z Belgii. Tam wirus 
pojawił się, najprawdopodobniej 
został zawleczony przez wojsko. 

Najlepiej z ASF poradzili so-
bie Czesi. Ostatni przypadek cho-
roby stwierdzono tam pół roku 
temu. Metoda czeska polegała na 
usuwaniu padłych dzików i gro-
dzeniu terenu wokół znalezienia 
ogniska choroby.

(pw)

20 proc. w stosunku do ubiegłego 
roku. Cały czas zamknięty pozo-
staje największy rynek rosyjski. 

Tegoroczne zbiory jabłek są 
wyższe o 60 proc. od ubiegło-
rocznych. Ponieważ słonecznych 
dni nie brakowało, owoce są słod-
kie i smaczne. Łącznie udało się 
zebrać 4,5 mln ton. 

Tylko jedne owoce nie plono-
wały w tym roku tak dobrze, jak 
poprzednio. Mowa o malinach. 
Uprawy, które nie był nawadnia-
ne ucierpiały z powodu suszy. Ni-
skie ceny w skupie spowodowały, 
że część gospodarzy nie podjęła 
trudu zbiorów. Owoce zostały na 
krzakach. 

(pw)
fot. ilustracyjne

Sadownicy, którzy starali 
się sprzedać jabłka, we wrześniu 
musieli przełknąć gorzką piguł-
kę w postaci oferowanych cen. 
Są o około połowę niższe niż rok 
temu. Za kilogram jabłek przemy-
słowych płacono grosze, średnio 
15-22 gr za kilogram. Przed rokiem 
ceny były ponad dwukrotnie wyż-
sze. 

Owoców na rynku jest dużo, 
a możliwości eksportowe kończą 
się. Jesienią eksport jabłek spadł o 

Szkolenia rozpoczną się 7 li-
stopada, a zakończą 14 marca 
przyszłego roku. Ich uczestnikami 
mogą być rolnicy, ich domownicy, 
małżonkowie, osoby zatrudnio-
ne w rolnictwie, właściciele la-
sów oraz osoby, które korzystają 
z różnych programów, np. „Pre-
mie dla młodych rolników”. Zgło-
szenia przyjmowane są pod nr. 
tel. 52 386 772 36. Organizatorem 
jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Miniko-
wie. 

Przypomnijmy, że wzajemna 
zgodność została wprowadzona, 
by powiązać dopłaty obszarowe 
ze spełnieniem wymagań doty-
czących na przykład utrzymania 
gospodarstwa w dobrej kulturze 
rolnej. Tematyka jest rozległa, dla-
tego warto wykorzystać zimowy 
czas i odświeżyć swoją wiedzę.

(pw)

Ubezpieczeniem objęte są 
dzieci do 16 roku życia, mieszka-
jące we wspólnym gospodarstwie 
z rodzicami, z których przynaj-
mniej jeden jest objęty ubezpie-
czeniem w KRUS. Po wypadku lub 
w razie choroby, roszczenia moż-
na zgłaszać telefonicznie pod nr 
48 370 43 21 lub mailem zglosze-
nia.krus@ubezpieczeniapoczto-
we.pl. Konieczne będzie podanie 
numeru polisy, np. 1401 N 0000 

0006, danych osobowych, opisu 
doznanych urazów i numeru kon-
taktowego. Konieczne jest także 
wypełnienie formularza zgłosze-
nia roszczenia. Jest on dostępny 
w internecie na stronach KRUS. 

Wysokość odszkodowań róż-
ni się w zależności od skali urazu 
lub choroby. W przypadku śmier-
ci dziecka na skutek nieszczęśli-
wego wypadku, wypłacone będzie 
67 tys zł. Jeśli taki wypadek miał 

miejsce na terenie gospodar-
stwa, odszkodowanie wzrasta do 
100 tys. zł. W przypadku śmierci 
dziecka w wypadku komunikacyj-
nym wypłacane jest nieco ponad 
80 tys zł. 1 proc. uszczerbku na 
zdrowiu oszacowano na 670 zł. 

Chociaż umowę na ubezpie-
czenia podpisano niedawno, za-
interesowanie tą formą pomocy 
jest bardzo duże.

(pw)

W tym roku KOWR chce prze-
znaczyć 10 mln zł na atrakcyjne 
pożyczki dla rolników. Wnioski bę-
dzie można składać w oddziałach 
terenowych. Preferencyjne opro-
centowanie na poziomie 2,85 proc. 
w skali roku, sześcioletni okres 
spłaty (opcja przedłużenia do 10 
lat), możliwość spłaty miesięcznej 

lub kwartalnej – to wszystko ma 
pomóc we wzroście potencjału go-
spodarstw rodzinnych. 

Pożyczki będzie można zacią-
gnąć na przedsięwzięcia mające na 
celu rozwój obszarów wiejskich w 
zakresie produkcji roślinnej, zwie-
rzęcej, hodowli i przetwórstwa. 
Maksymalna wysokość to 500 tys. 

zł. Pożyczka ma pokryć maksy-
malnie 80 proc. kosztów przedsię-
wzięcia. 

Zabezpieczeniem długu jest 
weksel własny in blanco z deklara-
cją wekslową i pełnomocnictwo do 
dysponowania środkami z rachun-
ku bankowego wnioskodawcy. 

(pw)

Nowe przepisy nakładają na 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu 
łowieckiego obowiązek umiesz-
czania takiego znaku w odległości 
od 200 m do 1000 m od granicy 
obszaru polowania zbiorowego. 
Takie znaki powinny również stać 
w miejscach uczęszczanych przez 
osoby postronne, np. na parkin-
gach leśnych, szlakach turystycz-
nych itd. 

Jeżeli granica obszaru po-

lowania zbiorowego, na którym 
odbywa się pędzenie, pokrywa 
się z granicą obwodu łowieckiego, 
dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego rozmieszcza tablice 
na tej granicy. Z kolei jeżeli gra-
nica obszaru polowania zbioro-
wego, na którym odbywa się pę-
dzenie, znajduje się w odległości 
mniejszej niż 200 m od granicy 
obwodu łowieckiego, dzierżawca 
lub zarządca obwodu łowieckie-

go rozmieszcza tablice na grani-
cy obwodu łowieckiego. Tablice 
muszą pojawić się w terenie naj-
wcześniej 24 godziny przed polo-
waniem. 

O tym, jak ważne jest odpo-
wiednie oznakowanie obszaru po-
lowania przekonano się ostatnio 
24 września, gdy na Lubelszczyź-
nie został postrzelony śrutem 
mężczyzna w średnim wieku. 

(pw)

Dziki odporne 
i niebezpieczne

Jabłka za grosze

Szkolenia rolników 

W ostatnich tygodniach afrykański pomór świń znów 
daje o sobie znać. Co ciekawe, część dzików uodpor-
niła się na wirusa.

Polski rynek został zasypany jabłkami. W tym roku 
mamy do czynienia z urodzajem i, niestety, bardzo 
niskimi cenami hurtowymi.

56 szkoleń przypominających o aktualnych wyma-
ganiach, które muszą spełnić rolnicy w ramach tzw. 
cross compliance (wzajemna zgodność) odbędzie się 
w najbliższych miesiącach w naszym województwie.

KRUS

Finanse

Dziecko z ubezpieczeniem

Pożyczka dla rozwojowych

Informowaliśmy już o umowie podpisanej przez KRUS, która zagwarantowała 
dzieciom rolników ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób. 
Dziś więcej na ten temat.

2,85 proc. – to oferta pożyczkowa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla 
innowacyjnych rolników.

ASF

Rynek owoców

KursyZnak ostrzeże 
ŁOWIECTWO  Polowania zbiorowe odbywają się niekiedy na 
terenach wiejskich, gdzie dochodzi do wypadków, np. postrze-
leń postronnych osób. Aby lepiej oznakować teren polowania, 
od 15 października obowiązuje nowa tablica ostrzegawcza
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Jak oddać ważny głos?
GŁOSOWANIE  Już w najbliższą niedzielę, 21 października, idziemy na wybory. Lokale wyborcze będą 
czynne od godziny 7.00 do 21.00. Oddamy głos na kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, któ-
rzy będą nas reprezentować w samorządzie przez następne 5 lat. Jak głosować po zmianach w kodeksie 
wyborczym?

Adwokat Anna Krawczyk-Koź-
mińska, prowadząca Kancelarię 
Adwokacką w Wąbrzeźnie (ulica 
Wolności 4, tel. 663 018 891), w for-
mie przystępnych pytań i odpo-
wiedzi przybliża Czytelnikom za-
wiłości prawa.  

– Czy jest możliwość odzy-
skania pieniędzy, które włoży-
liśmy w remont lub ulepszenie 
nieruchomości, która nie jest 
naszą własnością?

– Tak. Z mojej praktyki wiem, 
że bardzo często zdarzają się sy-
tuacje, kiedy pozostając w niefor-
malnych związkach partnerzy za-
mieszkują w mieszkaniu lub domu 
należącym do jednego z nich. Pro-
wadzą wspólne gospodarstwo, 
mają wspólne pieniądze. Partner, 
który nie jest właścicielem nieru-

chomości – dopóki związek jest 
szczęśliwy – bez zastanowienia 
wydaje swoje pieniądze na re-
monty, konserwację czy ulepsza-
nie domu swojej drugiej połówki. 
Najczęściej nie pomyśli o tym, aby 
zachować faktury czy paragony 
potwierdzające tę okoliczność. 
Problem pojawia się wtedy, kiedy 
związek rozpada się i osoba, która 
nie była właścicielem musi wypro-
wadzić się z zajmowanego do tej 
pory lokalu. Wówczas, aby mieć 
możliwość odzyskania swoich pie-
niędzy, powinna jak najszybciej 
zgłosić się do prawnika, który po-
instruuje, jak przygotować się do 
takiej sprawy, a zwłaszcza podpo-
wie jak zebrać odpowiedni mate-
riał dowodowy, co stanowi kwe-
stię najbardziej problematyczną 

w tego typu sprawach.
– Co musi zrobić osoba nie-

będąca właścicielem, aby odzy-
skać pieniądze, które zainwe-
stowała w nieruchomość byłego 
partnera?

– Musi wystąpić z pozwem 
o zwrot nakładów do sądu rejo-
nowego, jeżeli żądana kwota nie 
przekracza 75 tys. zł lub do sądu 
okręgowego, jeżeli kwota ta jest 
wyższa. Właściwość sądu ustalamy 
na podstawie miejsca zamieszka-
nia osoby pozywanej, czyli właści-
ciela nieruchomości.

– Ile wynosi opłata od po-
zwu o zwrot nakładów?

– Jest to opłata stosunkowa 
i wynosi 5% kwoty, której się do-
magamy.

– Czy jest możliwość, aby 

uniknąć tej opłaty?
– Tak. Jeżeli nasza sytuacja 

finansowa jest trudna, albo gdy 
chociaż jesteśmy w stanie wyka-
zać, że zapłata tej kwoty w spo-
sób znaczący nadszarpnie nasz 
domowy budżet, wówczas może-
my wystąpić do sądu z wnioskiem 
o zwolnienie z konieczności regu-
lowania tej opłaty. W tym celu mu-
simy złożyć do sądu oświadczenie 
o stanie rodzinnym i dochodach, 
a także krótko umotywować dla-
czego prosimy, aby sąd zwolnił nas 
z obowiązku ponoszenia tej opła-
ty.

– Jaki mamy czas na wnie-
sienie pozwu?

– W zależności od tego, jaką 
podstawę prawną wybierzemy, 
terminy na wniesienie pozwu 
mogą być różne. To, czy można 
wnieść taką sprawę, pomoże usta-
lić nam prawnik.

– Jakie dowody musimy 
przedłożyć, aby mieć szansę na 
wygraną?

– Jeżeli nie mamy konkret-
nych dowodów, tj. faktur czy pa-
ragonów, które potwierdziłyby ja-

kie faktycznie koszty ponieśliśmy 
na remont czy ulepszenie cudzej 
nieruchomości, wówczas możemy 
posiłkować się dokumentacją fo-
tograficzną sprzed i po remoncie, 
zeznaniami świadków, potwier-
dzeniami przelewów. Kluczowe 
znaczenie dla sprawy będzie miała 
również opinia biegłego, który wy-
ceni, o ile wzrosła  wartość nieru-
chomości po przeprowadzonych 
remontach. Na tej podstawie sąd 
będzie rozważał jaki zwrot od wła-
ściciela nieruchomości należy się 
byłemu partnerowi.

Warto jednak zabezpieczyć 
się zawczasu i jeżeli pozostajemy 
w nieformalnym związku i inwe-
stujemy w lokal niebędącym naszą 
własnością, zbierajmy dokumenty, 
tj. faktury czy paragony, które po-
twierdzą tę okoliczność i w razie 
rozpadu związku znacznie ułatwią 
nam proces ich odzyskiwania.

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

Adwokat radzi

Kilka pytań o… nakłady na dom
Jak możemy rozliczyć się z nakładów poczynionych na nieruchomość partnera, 
z którym się rozstaliśmy?

Kampania wyborcza w pełni. 
Na ulicach i w sklepach pojawiły 
się plakaty, bannery, ulotki przed-
stawiające sylwetki kandydatek 
i kandydatów, którzy ubiegają się 
o nasze głosy, by przez następne 5 
lat pełnić funkcję wójta lub burmi-
strza miasta, bądź zostać radnym 
gminy, powiatu czy sejmiku woje-
wództwa. Partie polityczne i komi-
tety wyborcze prześcigają się w po-
mysłach, jak dotrzeć do wyborców 
i jak skupić ich uwagę na swoich 
kandydatach. Organizowane są 
konwencje wyborcze, spotkania, 
w trakcie których można poznać 
program i strategię działania. 

Czasami jednak wyborcy są 
tym zmęczeni i zadają pytanie: czy 
ja muszę iść na wybory? I tak mój 
głos nic nie zmieni, itp. Otóż, sza-
nowni Czytelnicy, odpowiadamy, 
że warto. Każdy głos jest istotny, 
bo w ten sposób wypełniamy nasz 
obywatelski obowiązek. Głosowa-

nie to przejaw demokracji bezpo-
średniej i wpływa na dalszy kształt 
i funkcjonowanie miejsca, w któ-
rym mieszkamy. Warto jednak pa-
miętać, że wybory samorządowe 
dotyczą trzech szczebli samorzą-
du, tj. samorządu gminy, powiatu 
i województwa. 

W lokalu wyborczym, po 
przedstawieniu dowodu osobiste-
go potwierdzającego naszą toż-
samość, otrzymamy 4 karty do 
głosowania: 1. kartę wyboru wójta 
gminy lub burmistrza miasta, 2. 
kartę wyboru radnego gminy, 3. 
kartę wyboru radnego powiatu, 
4. kartę wyboru radnego sejmiku 
województwa.

Zgodnie z decyzją Państwowej 
Komisji Wyborczej, karty do głoso-
wania w tegorocznych wyborach 
samorządowych będą w postaci 
tzw. płachty jednostronnie za-
drukowanej i będą miały rozmiar 
od A4 do A2. Karty będą w różny 

sposób zadrukowane, tj. wszystkie 
będą wydrukowane na białym pa-
pierze, ale nazwiska kandydatów 
znajdą się na tłach o różnych ko-
lorach. 

Na poziomie gminy wybieramy 
wójta gminy lub burmistrza miasta 
i radnych gminy. W gminach do 20 
tys. mieszkańców obowiązują tzw. 
jednomandatowe okręgi wybor-
cze, czyli wybiera się 15 radnych 
w 15 okręgach wyborczych. Zareje-
strowany komitet wyborczy może 
zgłosić w okręgu „listę”, na której 
jest tylko jeden kandydat. W dniu 
wyborów w lokalu wyborczym 
dostaniemy kartę do głosowania 
na radnych rady gminy dotyczą-
cą okręgu, w którym mieszkamy, 
a na niej na szarym tle pojawią 
się nazwiska kandydatów, któ-
rzy zdecydowali się kandydować 
właśnie z tego okręgu. Na karcie 
tej (z wyciętymi trzema otwora-
mi w prawym górnym rogu) bę-
dziemy mogli oddać jeden głos. 
Na karcie do głosowania, obok 
nazwisk kandydatów na radnego, 
będą znajdowały się puste kwadra-
ty. Należy umieścić znak X z lewej 
strony, przy nazwisku kandydata, 
na którego zdecydowaliśmy się 
oddać nasz głos i który będzie nas 
reprezentował. Głosujemy tylko na 
jedną osobę.

Podobnie jest w przypadku 
głosowania na wójta lub burmi-
strza miasta. Na karcie do głoso-

wania na wójta lub burmistrza, 
gdzie nazwiska kandydatów zosta-
ną wydrukowane na różowym tle 
(ścięty prawy górny róg) będziemy 
mogli oddać jeden głos. Oddając 
ważny głos na wybranego kandy-
data, stawiamy przy jego nazwisku 
z lewej strony znak X, interpreto-
wany jako dwie linie przecinające 
się w obrębie kratki. Oznacza to, że 
np. znak V zostanie potraktowany 
przez komisję liczącą głosy jako 
głos nieważny, gdyż dwie linie nie 
przecinają się. W miastach i gmi-
nach, w których zarejestrowano 
tylko jednego kandydata na wójta 
czy burmistrza, mieszkańcy będą 
głosować na tak lub na nie za da-
nym kandydatem, a kandydat uzy-
ska mandat wówczas, gdy ponad 
połowa głosów będzie na tak.

Głosowanie na radnych 
w miastach powyżej 20 tys. miesz-
kańców, radnych powiatowych czy 
radnych sejmiku województwa 
odbywa się na listę kandydatów, 
na której znajdują się kandydaci 
w liczbie odpowiadającej zasadzie: 
liczba mandatów w okręgu plus 
dwa. Krótsze listy kandydatów to 
efekt zmiany kodeksu wyborcze-
go, gdyż cztery lata temu komitety 
mogły wystawiać listę zawierającą 
dwukrotność mandatów w danym 
okręgu.

21 października otrzymamy 
kartę do głosowania w wyborach 
do rady powiatu, w którym za-

mieszkujemy. Nazwiska kandyda-
tów na tej karcie, pogrupowane 
w listy zgłoszone przez komitety 
wyborcze, będą znajdowały się 
na żółtym tle, a w prawym gór-
nym rogu karty będą wycięte dwa 
otwory. Ważne jest, że oddając głos 
na radnego powiatowego należy 
postawić znak „x” w kratce z lewej 
strony przy nazwisku tylko jedne-
go kandydata z tylko jednej listy 
kandydatów.

Czwarta karta, którą otrzyma-
my w dniu wyborów, to karta do 
sejmiku województwa. Będzie-
my głosować na listę kandydatów. 
Nazwiska kandydatów z listy będą 
znajdowały się na niebieskim tle, 
a w prawym górnym rogu karty 
będzie wycięty jeden otwór. Głosu-
jąc na radnego sejmiku wojewódz-
twa możemy oddać jeden głos, 
stawiając znak X z lewej strony, 
przy nazwisku tylko jednego wy-
branego kandydata z tylko jednej 
listy kandydatów.

Dlaczego warto iść na wybory 
samorządowe? Należy pamiętać, że 
to samorządy decydują o tym, kto 
nam służy na co dzień. Od władz 
miast i gmin, a także powiatów czy 
sejmików zależy, jak rozwija się na-
sza okolica i jaki jest komfort życia 
lokalnych społeczności. Dlatego 
wybierzmy odpowiednich kandy-
datów, którzy będą decydować 
o przyszłości naszego regionu.

fot. pixabay/ilustracyjne
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Ruch obywatelski Kukiz’15 
po raz pierwszy zaangażował się 
w wybory samorządowe. Pracą  
sympatyków i członków stowa-
rzyszenia został utworzony Ko-
mitet Wyborczy Wyborców Ku-
kiz’15. We wszystkich okręgach 
w naszym województwie komi-
tet ten zgłosił kandydatów do 
sejmiku województwa. 

Na konferencji prasowej 
w obecności mediów poseł Paweł 
Szramka zaapelował do wszyst-
kich mieszkańców naszego re-
gionu, by poszli na wybory sa-
morządowe i oddali ważne głosy, 
gdyż jest to obowiązek każdego 
obywatela. Poprosił również wy-
borców, żeby pamiętali, że nie 
są to tylko wybory wójta, bur-
mistrza czy radnych gminy, ale 
również jest to głosowanie na 
radnych do powiatu i do sejmiku 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. Podkreślił, że wszystkie 
te instytucje odpowiadają za 
kształt naszego samorządu, dla-
tego tak ważne jest, by oddając 
głos zagłosować na kandydatów 
znajdujących się na czterech 
kartach do głosowania, tj. na 
wójta lub burmistrza miasta, na 
radnego gminy, na radnego po-
wiatu i na radnego sejmiku wo-
jewództwa. 

Poseł Szramka przedstawił 
obecnych na konferencji kandy-
datów do sejmiku z okręgu nr 3, 
obejmującego powiaty brodnicki, 
rypiński, golubsko-dobrzyński, 
wąbrzeski, grudziądzki i miasto 
Grudziądz. Głos zabrała liderka 
listy Agnieszka Matyjasik, miesz-
kanka Golubia- Dobrzynia, obec-
nie pracująca w gminie Wąpielsk 
na stanowisku sekretarza. Jak pi-
saliśmy wcześniej, Agnieszka Ma-
tyjasik ma długoletnie doświad-
czenie zawodowe. Pracowała m. 
in. w Starostwie Powiatowym 
w Golubiu- Dobrzyniu, gdzie peł-
niła funkcję Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów, udzielając 
porad konsumenckich i pomaga-
jąc ludziom w załatwianiu spo-
rów z przedsiębiorcami, a tak-
że była kierownikiem wydziału 
oświaty i spraw społecznych. 

– W naszym regionie jest 
jeszcze dużo do zrobienia, a żeby 
nowe inicjatywy zostały wdrożo-
ne. muszą się tym zajmować oso-
by, które ten region znają, które 
tu mieszkają, a nie te, które są 
tylko widoczne w mediach i nie-
koniecznie na co dzień angażują 
się w sprawy samorządowe. Nasz 
region nie może tracić w zesta-

wieniu z innymi obszarami wo-
jewództwa – mówi Agnieszka 
Matyjasik. – Sejmik tworzy pra-
wo miejscowe i powinny w tym 
uczestniczyć osoby, dla których 
praca w samorządzie to odpowie-
dzialna służba, a sprawy i potrze-
by mieszkańców są priorytetem. 
Zależy nam, by nasz region miał 
dobrą infrastrukturę drogową 
i sprawną komunikację, by nasze 
drogi były przejezdne i niezato-
rowane, bo korki, z którymi się 
spotykamy na co dzień są uciąż-
liwe i hamują rozwój naszego 
regionu. Potrzebujemy dobrej 
edukacji, dostosowanej zarówno 
do potrzeb przedsiębiorców i lo-
kalnego rynku pracy, jak również 
do predyspozycji i zainteresowań 
uczniów. Musimy też dostrzegać 

potencjał przedsiębiorców jako 
pracodawców i uruchamiać na 
szczeblu województwa mechani-
zmy, by wspomagać ich działal-
ność. Na poziomie sejmiku nie 
można zapominać o rolnikach 
– powinniśmy doceniać ich trud 
i wkład pracy w prowadzenie 
swoich gospodarstw, narażonych 
w ostatnim czasie na klęski, np. 
wymarznięcia czy suszy. Waż-
ne są też sprawy prospołeczne, 
musimy być otwarci na potrze-
by mieszkańców regionu, a także 
osób niepełnosprawnych oraz 
osób w wieku senioralnym, do 
których nasze prawo trzeba do-
stosować. 

Małgorzata Sokołowska-Kry-
siewicz kandyduje z listy KWW 
Kukiz’15 z pozycji 6. Mieszka 

w Brodnicy i zajmuje się prowa-
dzeniem warsztatów na temat 
kosmetyków i medycyny natu-
ralnej.

– Bardzo bliskie są mi sprawy 
zdrowia – mówi. – Chcielibyśmy 
wszyscy zadbać o to, by nasze 
województwo rozwijało się cało-
ściowo, bez pomijania ośrodków 
mniejszych, np. Brodnicy i ścia-
ny wschodniej województwa, by 
w sejmiku nie skupiano się tylko 
na ośrodkach centralnych. 

Paweł Grabowski, startujący 
z 7. miejsca na liście, reprezen-
tuje powiat rypiński, a polity-
kę przez wiele lat obserwował 
trochę z boku. Zaangażował się 
w wybory parlamentarne w 2015 
roku, wówczas wystartował do 
sejmu. Jak mówi – od wtedy 

zaangażował się, działa i chce 
działać dalej. Żeby dobrze przy-
gotować się do roli kandydata, 
od dłuższego czasu uczestniczy 
w obradach sejmiku wojewódz-
twa i wie jak on funkcjonuje, 
jednak z przykrością stwierdza, 
że wielu radnych nie uczestniczy 
w takich obradach aktywnie. Pro-
ponuje, żeby do sejmiku weszło 
nowe pokolenie. W internecie 
porusza wiele ważnych tematów, 
a kiedy zajął się sprawą drogi nr 
563, łączącej Rypin z Żurominem 
i Mławą,  spotkało się to z pozy-
tywnym odzewem internautów. 
Paweł Grabowski zauważa, że 
dotychczas inwestowano w cen-
trum województwa, a obsza-
ry położone na obrzeżach były 
pomijane. Dlatego zachęca wy-
borców do udziału w wyborach 
i głosowania na listę Kukiz’15.

W podsumowaniu poseł 
Szramka zachęcił wszystkich 
mieszkańców do głosowania na 
kandydatów z listy Kukiz’15, rów-
nież tych nieobecnych na konfe-
rencji, czyli Marka Grzybowskie-
go z Wąbrzeźna, Dariusza Ryla 
z Grudziądza, Elizę Mróz z Wę-
growa i Mariusza Gołębiewskiego 
z Radzynia Chełmińskiego. Poseł 
podkreślił aktywne działania 
kandydatów w terenie i stwier-
dził, że są to osoby, które potra-
fią poświęcić swój czas i część 
swojego życia do działania dla 
mieszkańców i rozwoju naszego 
regionu. Stwierdził, że kandyda-
ci bardzo dobrze znają potrzeby 
i problemy naszego regionu, są 
zaangażowani, otwarci i odpo-
wiedzialni, dlatego warto oddać 
na nich swój głos.

Kandydaci do sejmiku
POLITYKA  Na konferencji prasowej w Biurze Poselskim w Brodnicy poseł na Sejm RP Paweł Szramka 
przedstawił lokalnych kandydatów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Komitetu Wybor-
czego Wyborców Kukiz’15, a wśród nich lidera listy, kandydującą z 1. miejsca mieszkankę Golubia-Dobrzy-
nia Agnieszkę Hannę Matyjasik
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego, w Szafarni moż-

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

 Wąbrzeźno
 18 października o 18.00 gościem WDK będzie ojciec Leon Knabit z Tyń-

ca, znany ze swojej otwartości oraz dobrego kontaktu z młodzieżą. Jest auto-
rem wielu ciekawych publikacji, między innymi „Młodość to nie tylko wiek”, 
„Miłość nie przeminie”,  „Nie  samą pracą  żyje  człowiek”. Prowadził  progra-
my w  Telewizji  Polskiej:  „Ojciec  Leon  zaprasza”,  „Salomon”  oraz  „Credo”; 
był  jednym  z  redaktorów  półrocznika  „Cenobium”.  W  grudniu  2009  roku 
„w  uznaniu  wybitnych  zasług w  działalności  duszpasterskiej,  za  krzewienie 
wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży” został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wstęp wolny. 

 24 października o godz. 17.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu 
Kultury  na  inscenizację  teatralną  pt.  „Balladyna”.  Spektakl  przygotowują 
uczniowie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w  ramach pro-
jektu  „Familijne  warsztaty  kreatywnej  kultury”.  Scenariusz  do  sztuki  został 
przygotowany przez Karolinę Sulikowską i Katarzynę Wiśniewską oraz człon-
ków  koła  teatralnego  z  wąbrzeskiego  liceum.  Natomiast  oprawą  muzyczną 
i  światłami  zajęli  się Miłosz  Piórkowski,  Eryk Maciejko  i  Julia  Eichberger. 
Przedstawienie opowiada historię Balladyny i Aliny – dwóch pięknych sióstr, 
w  których  zakochał  się  książę  Kirkor.  Pewnego  dnia  dziewczęta  wyruszają 
w  las.  Ich  zadaniem  jest  zebrać w  jak  najkrótszym  czasie  dzban malin.  Ta, 
która zrobi to najszybciej, zostanie żoną księcia. Tylko jedna spełni swe ma-
rzenie i tylko jednej urzeczywistni się cudowny sen Kopciuszka. Poddane nie-
codziennej presji dziewczęta ujawniają swą prawdziwą naturę. Ich siostrzana 
więź wystawiona zostanie na próbę, a cel swój osiągnie ta bardziej zdetermi-
nowana,    bezwzględna,  pozbawiona  skrupułów.  Która  z  sióstr  zasiądzie  na 
tronie? O tym przekonamy się oglądając dramat na podstawie dziewiętnasto-
wiecznego mistrza pióra Juliusza Słowackiego. 

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

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił  listę  filmów zakwalifikowanych do II Fe-

stiwalu  Filmów Amatorskich Stopklatka. Gala  finałowa  już  26 października. 
Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych,  studentów oraz  pozostałych miłośni-
ków amatorskiego filmowania. Do festiwalu zostało zakwalifikowanych 26 fil-
mów. Będą to: „Mówię ci, ja miałem życie”, reż. Piotr Koralewski; „Zachwyt”, 
reż. Aleksandra Dziula; „Ślimageddon”, reż. Konrad Wrona; „Światła Prype-
ci”, reż. Karol Piasecki; „Ramki”, reż. Anna i Arkadiusz Borowscy; „Pierwej”, 
reż.  Aleksandra Dziula;  „Między  brzegami”,  reż.  Jarosław Piskolob  i Miko-
łaj Bielawski; „Dysfunkcja”,  reż. Piotr Trzęsowski; „Pierwszy września”,  reż. 
Aleksandra Skorupa; „Film autobiograficzny”, reż. Emil Sowiński; „Gdy przyj-
dzie mi  ten  świat  porzucić”,  reż. Mateusz  Buława;  „Synestezja”,  reż.  Kamil 
Bukłaha; „Entropia”, reż. Marcin Arcimowicz; „Pan Nikodem”, reż. Agnieszka 
Korycka; „Kopciuszek”, reż. Magdalena Sienicka; „Staszek Straszek”, reż. Ka-
tarzyna Drab; „Hobbit Cień”, reż. Zbigniew Wierzbiński; „Nieoczekiwane”, reż. 
Mateusz  Buława;  „Prezent”,  reż.  Marta  Aleksandra  Przybysz;  „Syzyfy”,  reż. 
Jan Gruszka;  „Asymptota”,  reż.  Kuba  Januszewski;  „Chemiczne  cuda”,  reż. 
Piotr  Kluska,  Jakub  Drozdowski,  Seweryn Wesołowski;  „Kolekcjoner”,  reż. 
Piotr Krzysztof Kamiński;  „Skraj”,  reż. Kamil Bukłaha;  „Stare dobre pudło”, 
reż. Jan Sobczyński oraz „Winny”, reż. Jan Sobczyński. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowe nowości
KINO  We wtorek 23 października Wąbrzeski Dom Kultury 
odwiedzi Objazdowe Kino Visa. W programie m.in. „Hotel 
Transylwania 3”, „Serce nie sługa” i „7 uczuć” 

O godz. 8.30, 15.00 i 16.55 
(w 3D) można wybrać na film ani-
mowany „Hotel Transylwania 3”. 
Paka Draka wyruszy na eksklu-
zywne wakacje. Bohaterowie będą 
podróżować luksusowym potwor-
nym statkiem. Wakacje ze snów 
szybko stają się wakacjami z kosz-
marów, kiedy Mavis spostrzega, że 
Drac zakochał się w tajemniczej 
pani kapitan statku. Ericka ukry-
wa niebezpieczny sekret, który za-
graża gatunkowi potworów.

O 10.10 i 12.10 będzie można 
zobaczyć „Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa”, inspirowany bestsel-
lerem Arkadego Fidlera. Na ekra-
nie pojawią się m.in. Piotr Adam-
czyk, Maciej Zakościelny, Antoni 
Królikowski, Jan Wieczorkowski, 
Krzysztof Kwiatkowski, Marcin 
Kwaśny, Nikodem Rozbicki i Anna 
Prus. 

O 18.55 przyjdzie pora na coś 

dla fanów komedii romantycznych 
– „Serce nie sługa”. W rolach głów-
nych Roma Gąsiorowska i Paweł 
Domagała. – To film o poszuki-
waniu miłości – czytamy w opisie. 
– To zabawne i przejmujące spoj-
rzenie na współczesne związki. 
Związki ludzi, którzy przestali wie-
rzyć w miłość, choć w głębi duszy 
właśnie na taką prawdziwą miłość 
czekają. Nie jest jednak łatwo od-
naleźć swoją drugą połówkę. 

Na 20.45 zaplanowano projek-
cję „7 uczuć” Marka Koterskiego. 
Adaś Miauczyński wraca do cza-
sów dzieciństwa, kiedy miał pro-
blem z nazywaniem emocji. Aby 
poprawić jakość swego dorosłego 
już życia, postanawia powrócić 
do tamtego nie do końca – jak się 
okazuje – beztroskiego okresu, by 
nauczyć się przeżywania siedmiu 
podstawowych uczuć. Ta ekstre-
malnie nieprzewidywalna podróż 

do przeszłości obfituje w szereg 
przezabawnych, wręcz komicz-
nych sytuacji, ale niesie za sobą 
również moc wzruszeń i refleksji. 
W roli głównej Michał Koterski. 

Bilety w cenie: 16 zł normalny, 
14 zł ulgowy (szkolny, studencki, 
rodzinny, seniora), 12 zł grupowy. 
Seanse wyświetlane będą na pro-
fesjonalnym sprzęcie projekcyj-
nym, w najwyższej jakości obrazu 
i dźwięku, z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii. Przed-
sprzedaż biletów on-line oraz 
więcej szczegółów na kino.visa.
pl. Rezerwacje telefoniczne bile-
tów na seanse w Wąbrzeźnie pod 
numerem telefonu: (22) 357 78 00, 
przyjmowane są od poniedziałku 
do piątku (z wyjątkiem dni usta-
wowo wolnych od pracy) w godzi-
nach 10.00-15.00. 

(ToB)

Wydarzenia

Święto poezji
23 października o godz. 17.00 w Rypińskim Domu 
Kultury odbędzie się gala finałowa XIII edycji „Rypiń-
skiego Albumu Poetyckiego”. 

Kino

Komorowska w Lipnie
19 października o 17.00 w kinie Nawojka będzie moż-
na obejrzeć film „Rok spokojnego słońca” z 1984 r. 
i spotkać się z ikoną polskiego kina Mają Komorow-
ską.

Konkurs powstał w 2006 roku 
i od początku ma zasięg krajowy. 
Pierwszą edycję ogłosiła Hanna 
Buchalska, ówczesna dyrektor 
rypińskiej książnicy. Już wtedy 
wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń 
z całego kraju, co zaowocowa-

ło wydaniem tomiku „Wierszy 
wybranych”. Na przestrzeni lat 
w jury zasiadali m.in. Gabriel Mi-
chalik, dziennikarz i autor opo-
wiadań; rypinianin dr Aleksander 
Główczewski, wykładowca na 
Uniwersytecie Mikołaja Koperni-

ka w Toruniu; Wojciech Bonowicz, 
poeta i stały felietonista Tygo-
dnika Powszechnego oraz poeta 
i prozaik Tomasz Jastrun.

W konkursie mogły wziąć 
udział pełnoletnie osoby, które 
przygotowały trzy niepubliko-
wane wcześniej wiersze. Utwory 
musiały być w całości autorskie, 
a więc używanie nawet fragmen-
tów dzieł innych poetów było 
niedozwolone. Co ważne, orga-
nizatorzy nie narzucali tematyki 
utworów.

– W tegorocznej edycji na-
płynęły 203 zgłoszenia – tłuma-
czy Marek Taczyński, dyrektor 
książnicy. – Gala odbędzie się 
z udziałem z jury konkursu: Erne-
sta Brylla, Jarosława Mikołajew-
skiego, dr hab. Marzenny Cyzman 
oraz laureatów.

Galę uświetni recital Szymo-
na Bruckiego „SPADA(NIE)”. Wstęp 
wolny. 

(ToB), fot. archiwum

„Rok spokojnego słońca” Za-
nussiego to pierwszy polski film 
uhonorowany Złotym Lwem w We-
necji. Uczestnicy seansu w Lipnie 
obejrzą go po rekonstrukcji cyfro-
wej. 

Rok 1946. Małe miasteczko 
w pobliżu Zielonej Góry. Czter-
dziestoletnia Emilia mieszka tu od 
niedawna z matką w starym ponie-

mieckim mieszkaniu. Do miastecz-
ka przybywa amerykańska komisja 
wojskowa, poszukująca grobów lot-
ników alianckich zamordowanych 
przez hitlerowców. Amerykański 
żołnierz Norman poznaje przy-
padkowo Emilię, która w wolnych 
chwilach z pasją maluje słoneczne 
pejzaże. Mężczyzna jest nią zafa-
scynowany. Oboje są niemłodzi, 

oboje psychicznie okaleczeni przez 
wojnę, oddzieleni barierą językową, 
a jednak kiełkuje w nich nadzieja, 
że mają jeszcze szansę na miłość, 
na dobre życie. Czy to uczucie ma 
szansę na spełnienie? Nagrody: 1984 
MFF Wenecja – Złoty Lew, Nagroda 
Związku Włoskich Dziennikarzy Fil-
mowych dla filmu zagranicznego, 
1986 Złote Globy – nominacja dla 
najlepszego filmu zagranicznego.

Monika Głowacka, Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Se(a)ns”: – Zapra-
szamy na przejmujący kameralny 
dramat, z wielkimi kreacjami ak-
torskimi. Po projekcji, o godz. 18.45, 
spotkanie z aktorką wybitną i peł-
ną charyzmy, Mają Komorowską.

(aba)
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KrzyżówKa panoramiczna

Kompot z wiśni
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składniki (dwie porcje): 

400 g wypestkowanych wiśni 
(mrożonych)
800 ml wody
80 g cukru
świeża mięta do dekoracji

sposób wykonania:

Ugotuj syrop z cukru i wody. 
Dodaj wiśnie, gotuj chwilę do roz-
mrożenia owoców. Kompot odstaw 
do wystudzenia. Przełóż gotowy 
do salaterek. Udekoruj kompot 
listkami mięty. 

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Sięgnij po naturalne lekarstwa
ZDROWIE  Jesień to początek wzmożonego okres zachorowań. Organizmowi trudno funkcjonować, gdy 
nad ranem termometry pokazują blisko 0°C, a w ciągu dnia słupek rtęci skacze o kilkanaście stopni wzwyż. 
Jak wzmocnić odporność? Podpowiadamy, co robić, aby nie zachorować oraz jak postępować, jeśli już mu-
simy podjąć walkę z przeziębieniem

Katar, kaszel, ból gardła, 
ogólne osłabienie organizmu, 
a nawet stan podgorączkowy – 
to pierwsze objawy przeziębie-
nia. Zazwyczaj nie udajemy się 
z nimi do lekarza, chyba że stan 
zdrowia w kolejnych dniach się 
nie polepsza (to oznacza, że za 
późno podjęliśmy interwencję 
i infekcja rozwinęła się). Jeśli 
jednak jest to początek choro-
by, warto spróbować domowych 
sposobów walki z nią.

Naturalne metody walki
Jeśli czujemy, że „coś nas 

bierze”, warto wziąć gorącą ką-
piel lub prysznic, który koń-
czymy szybkim schłodzeniem 
zimną, ale nie lodowatą wodą. 
Dzięki temu pobudzimy układ 
krążenia, a co za tym idzie - tak-
że układ odpornościowy. Można 
również wziąć ciepłą kąpiel z do-
datkiem olejku lawendowego, 
eukaliptusowego, rozmaryno-
wego, miętowego i melisowego. 
Wtedy nie spłukujemy olejków 
z ciała, wychodząc z wanny. 

Poza tym nie możemy dopu-
ścić do tego, by było nam zimno. 
Dlatego warto sięgnąć do szafy 
po sweter czy kurtkę przed wyj-
ściem na zewnątrz. W domu 
warto włożyć cieplejsze ubranie 
i nie chodzić boso. Pożegnać na-
leży się już z nieodpowiednim 
letnim obuwiem. 

Odpoczynek to jedno 
z głównych lekarstw, które 
trzeba dostarczać organizmowi 
w czasie choroby lub w czasie jej 
rozwoju. Wielu o tym zapomina. 
Efektem bagatelizowania pierw-
szych objawów jest za zwyczaj 
dłuższa regeneracja w przyszło-

ści. Niezbędna jest także solidna 
dawka witamin. 

Wystąpienie gorączki ozna-
cza, że organizm podjął wal-
kę. Wyższa temperatura ciała 
utrzymująca się kilka dni jest 
jednak bardzo wyczerpująca, 
więc można próbować ją obni-
żyć (o ile u dorosłego przekracza 
38°C). W tym celu warto robić 
chłodne okłady z gazy namo-
czonej w zimnej wodzie. Należy 
umieszczać je na czole, karku, 
nadgarstkach i łydkach. Im bar-
dziej się spocimy, tym lepiej. 
Leżąc kilka dni w łóżku trzeba 
pamiętać o higienie. Mitem jest, 
że nie należy się kąpać. Wręcz 
przeciwnie, należy zmyć z siebie 
wszystkie toksyny. Warto także 
w trakcie chorowania zmienić 
poszewki na pościel, a nie cze-
kać jak już poczujemy się lepiej. 
Dzięki takim czynnościom przy-
spieszymy proces wracania do 
zdrowia. 

Napoje i żywność
Podczas choroby należy 

dużo pić, np. ciepłą wodę lub 
wodę z dodatkiem miodu i cy-
tryny. Miód idealnie komponu-
je się także z mlekiem, masłem 
i czosnkiem. Cytryna z kolei to 
jeden z najpopularniejszych na-
turalnych produktów, po który 
szczególnie sięgamy w trakcie 
przeziębienia. Jest źródłem wi-
taminy C, która uszczelnia na-
czynia krwionośne i utrudnia 
wirusom rozprzestrzenianie się 
po organizmie. Zazwyczaj doda-
jemy ją do herbaty. Warto przy 
tym pamiętać, aby nie wrzucać 
jej do wrzątku (to dotyczy też 
miodu), gdyż wtedy traci swoje 

właściwości. Należy poczekać aż 
napar przestygnie. 

Alkohol w niewielkich ilo-
ściach także może korzystnie 
działać na organizm. Wódka 
z dodatkiem pieprzu nie tylko 
pozwoli się rozgrzać i wypo-
cić chorobę, ale także dobrze 
wpłynie na ból gardła. W walce 
sprawdzi się także grzane wino. 
Na gorączkę zalecana jest roz-
grzewająca herbata z imbirem, 
z sokiem malinowym, z lipy, 
czarnego bzu, kurkumą, pie-
przem. Najlepiej, jeśli posiada-
my sok własnej roboty. Jest on 
wtedy bogatszy w zawartość wi-
taminy C i zawiera mniej cukru 
niż produkty kupowane w skle-
pie. 

Samopoczucie poprawi gorą-
cy rosół ugotowany na świeżych 
warzywach. Ma on właściwości 
antybakteryjne, przeciwbólowe 
i antywirusowe. Można do nie-
go dodać także odrobinę imbi-
ru, dzięki czemu zyska jeszcze 
większą moc rozgrzewającą. 

W okresie wzmożonych za-
chorowań należy włączyć do die-
ty jeszcze więcej owoców i wa-
rzyw. Można jeść także suszone 
winogrona, jabłka czy banany. 
Chrzan jest bogaty w witaminy 
A,B i C, a do tego działa bakte-
riobójczo. Idealnie sprawdzi się 
gęsi smalec. Lepiej w okresie 
choroby zastosować lekkostraw-
ną dietę. warto wprowadzić ka-
szę jaglaną i gryczaną, ryż peł-
noziarnisty i płatki owsiane, 
a zrezygnować ze smażonych 
potraw, kawy oraz piwa, gdyż są 
moczopędne i mogą odwodnić 
organizm. 

Na ból gardła
Pomocne mogą być nie tyl-

ko pastylki kupione w aptece. 
Warto spróbować płukać gar-
dło wodą z dodatkiem soli, sody 
oczyszczonej czy szałwii. Wtedy 
pozbywamy się części intruzów 
z organizmu.

Można także wykonywać 
okłady na szyję z liści białej ka-
pusty, które wcześniej dokładnie 
trzeba umyć, zmiażdżyć i mo-
czyć w ciepłej wodzie. Nagrzane 
trzymamy na szyi ok. 20 minut. 
Dla wygody można owinąć sza-
likiem. W ten sposób zawijamy 
również dwa ugotowane ziem-
niaki, które rozgniatamy przed 
wykonaniem okładu. Skuteczne 
są aż do wystygnięcia. 

Na kaszel
Na kaszel należy pić syrop 

z cebuli, buraków lub czosn-
ku, a także przyjmować kro-
ple z podbiału. Jeśli męczy nas 
uporczywy kaszel, warto przed 
snem natrzeć klatkę piersiową 
kamforą (nie stosować u dzie-
ci). Alternatywą jest położenie 
ciepłego termoforu lub ubranie 
wełnianego swetra bezpośred-
nio na ciało. 

Na katar
Nie ma skutecznego sposo-

bu na leczenie kataru. Dostęp-
ne na rynku produkty jedynie 
łagodzą jego objawy. Katar sam 
mija po 7 dniach. Ulgę mogą 
przynieść np. inhalacje z ru-

mianku zaparzonego w misce. 
Warto robić także zimne okłady 
na nos. Kompresy powinno się 
zmieniać, gdy staną się ciepłe. 
Wycierając nos warto zwrócić 
uwagę, czy nie ściskamy obu 
dziurek, robiąc wydmuch. Ta-
kie postępowanie może wywo-
łać zapalenie zatok. Prawidłowo  
wydmuchujemy nos, zatykając 
kolejno dziurki. Znaną metodą 
jest także płukanie nosa mie-
szanką połowy łyżeczki soli roz-
puszczonej w połowie szklanki 
wody. Ciecz można dozować za 
pomocą strzykawki. Tego typu 
zabieg warto powtarzać aż 5 
razy dziennie. Z kolei żeby lepiej 
oddychało się w nocy, obok łóż-
ka stawiamy talerzyk z posieka-
ną cebulą. 

Dbajmy o wzmocnienie od-
porności, bo przed nami zimowe 
miesiące, w których nietrudno 
o przemarznięcie. W przypad-
ku poważniejszych zachorowań 
i szybko rozwijającej się infekcji 
trzeba udać się do lekarza. Może 
to oznaczać, że nie mamy do 
czynienia nie z przeziębieniem, 
lecz grypą, której towarzyszy 
wysoka gorączka, zmęczenie, 
ból mięśniowy i stawowy, nie-
zdolność do pracy. Często zdarza 
się też, że pierwotna choroba 
wirusowa przechodzi w nadka-
żenie bateryjne.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska
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Rozdadzą żywność

W tym miesiącu ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia, 
mogą zgłaszać się do swoich ośrodków pomocy społecznej (OPS). 
W tegorocznej edycji POPŻ zmieniło się kryterium dochodowe upraw-
niające do pomocy żywnościowej. Od 1 października 2018 r. wynosi 
– dla osoby samotnie gospodarującej – 1402 zł (wcześniej: 1268 zł), 
a dla osoby w rodzinie – 1056 zł (wcześniej 1028 zł). Zestaw arty-
kułów spożywczych obejmuje 21 produktów z 7 grup towarowych. 
W paczkach są m.in.: makarony, ryże, sery, mleko, przetwory z wa-
rzyw, owoców, konserwy mięsne, olej, cukier. Wartość paczki na jedną 
osobę to ok. 263 zł. Potrzebujący mogą też korzystać z posiłków przy-
gotowywanych np. w jadłodajniach Caritas Polska.

Skorzystaj z porad ekspertów ZUS

Zastanawiasz się, czy założyć własną fir-

mę? Chcesz skorzystać z tzw. ulgi na start? 

19 października przyjdź na Drzwi Otwarte do 

Inspektoratu ZUS w Lipnie. W trakcie indywi-

dualnych konsultacji dowiesz się m.in.: kogo 

dotyczy ulga na start, jakie są zasady i termi-

ny opłacania składek, jakie są zasady i termi-

ny przekazywania dokumentów ubezpiecze-

niowych. Drzwi otwarte odbędą się w godz.  

9.00-11.00 w siedzibie Inspektoratu ZUS w Lip-

nie, ul. Mickiewicza 43.

Zapisy na szkolenia komputerowe 

Projektowanie stron www, obsługa programów biurowych 
w administracji i tworzenie grafiki komputerowej – to tylko 
nieliczne z kompetencji, które można nabyć dzięki certyfiko-
wanym szkoleniom komputerowym dla dorosłych, organizo-
wanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ze 
szkoleń skorzysta 3310 osób z obszaru województwa kujaw-

sko-pomorskiego. Trwają zapisy na zajęcia. Szczegółowe in-
formacje, w tym formularz zgłoszeniowy i lista niezbędnych 

dokumentów rekrutacyjnych, na stronie www.szkolenia-
komputerowe.tarr.org.pl. 

Wyborcze oszustwa zdemaskowane
Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK i ze-społami CSIRT uruchamia portal „Bezpiecz-neWybory.pl” oraz akcję informacyjną na ten temat. Na portalu można dowiedzieć się, jak weryfikować autentyczność profili społeczno-ściach oraz wiarygodność informacji oraz jak zgłaszać przypadki nadużyć w internecie i jak działają trolle, czyli osoby, które celowo po-wodują konflikty wokół określonych osób lub problemów, aby wzbudzić emocje i prowoko-wać agresję. 

Szybka opieka dla seniorów

W styczniu bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty 
jest system przywoływania pomocy – otrzyma kolejnych 150 osób (na-
bór właśnie się rozpoczyna), a wiosną co najmniej 3000 potrzebujących. 
Marszałkowski system opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajni-
ków/odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytu-
acji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum opera-
cyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych:  
7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane 
medyczne o podopiecznych – informacje o przebytych i przewlekłych 
chorobach oraz przyjmowanych lekach - mogą być pomocne lekarzom 
i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia 
się stanu zdrowia. Zainteresowani mogą kontaktować się z Regional-
nym Ośrodkiem Polityki Społecznej, tel. 56 657 14 69.

Rypińskie targi pracy

W czwartek 18 października w godz. 10.00-
13.00 w Rypinie, przy ulicy Kościuszki 10, 
odbędą się targi pracy. Będzie można zapo-
znać się z ofertami wyższych uczelni, uzyskać 
informacje od instytucji rynku pracy, poznać 
możliwości dokształcania w ośrodkach szkole-
niowych czy zapoznać się z działalnością lokal-
nych pracodawców. Szczegółowe informacje 
pod nr. tel. 54 444 32 16. 

Studencie uważaj, by nie stracić renty rodzinnej

Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną 
powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. 
Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy student złoży do-
kumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli dostarczy je pod koniec 
października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak 
spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopa-
dzie, wtedy pieniądze za październik straci. 
Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16. roku życia. Starsi 
również mogą pobierać takie świadczenie, jednak pod warunkiem, 
że dalej się uczą, lecz nie dłużej niż do 25. roku życia. Chyba że 
urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas 
świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. ZUS wypłaca 
rentę rodzinną studentom na okres roku szkolnego, który obejmuje 
również wakacje.  
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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)

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Pojawią się kłopoty w komunikacji z innymi ludźmi. 
Jeżeli w tym czasie nie musisz liczyć na współpracow-
ników, działaj na własną rękę – będzie z tego więcej 
pożytku. Poczujesz się nierozumiany i odrzucany, co 
będziesz chciał zrekompensować sobie w związku, 
skupiając na sobie  uwagę partnera. Niestety, on bę-
dzie z kolei zirytowany tym, że myślisz tylko o własnym 
„ja”.

Co nie jest u ciebie częste, oderwiesz się od spraw 
materialnych. Oddasz się miłości i poszukiwaniu 
nowych, twórczych zainteresowań. Masz szansę za-
wrzeć inspirujące znajomości. W sprawach zawodo-
wych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię nie 
podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz się 
na imprezę integracyjną. Okaże się, że jesteś ceniony 
i lubiany.

Dobre wiadomości dla twoich finansów. Pojawi 
się okazja zlecenia bądź płatnych nadgodzin. Jeśli 
z niej skorzystasz, możesz planować zagranicz-
ne wakacje. Samotne Panny spotkają kogoś, kto 
przyprawi ich o mocniejsze bicie serca. Październik 
przynosi miłość, nie przegap jej!

Pewność siebie i odwaga sprawią, że będziesz 
w stanie przeforsować każdy projekt. Powalcz o pod-
wyżkę, ale nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. 
W sprawach sercowych wiele emocji. Osoba, która 
dotąd ci się opierała, wreszcie ulegnie. Gorący ro-
mans gwarantowany.

Czas konfrontacji. Staniesz twarz w twarz z osobami, 
z którymi nie jest ci po drodze i nie umiesz znaleźć 
płaszczyzny porozumienia. W takiej sytuacji najle-
piej zachować spokój oraz zimną krew. Staraj się 
dyplomatycznie rozwiązać problemy. Potem planuj 
odpoczynek.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się 
przytrafiło i przyjmij do wiadomości, że są rzeczy, 
na które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, 
idź do przodu. Zyskasz autorytet i osiągniesz zamie-
rzone cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych.

W sprawach związanych z pracą zaufaj własnej in-
tuicji i podążaj za wewnętrznym głosem. Możesz 
zdecydować się na szkolenie lub kurs, który rozwi-
nie ważne dla ciebie kompetencje. Samotne Barany 
będą przyciągać płeć przeciwną, zafascynowaną ich 
tajemniczością. By uczucie miało szansę zaistnieć, 
musisz jednak pokonać nieśmiałość i otworzyć się 
na nowe.

Chcesz dać upust swojej ambicji i będziesz wikłać 
się w sytuacje, które dotąd oceniałeś jako bardzo 
ryzykowne. Zastanów się, jakie działania mogą 
przełożyć się na awans lub podwyżkę. W sprawach 
finansowych niespodziewany przypływ gotówki – 
ktoś odda ci dług, na którego odzyskanie przesta-
łeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

Nie będziesz narzekał na brak energii. To dobry czas, 
by sporządzić listę spraw do załatwienia. Ze wszyst-
kim w porę się uporasz. Zaproponujesz współpra-
cownikom kilka świetnych rozwiązań i uda ci się 
przekonać ich do realizacji planów. Lepiej, żebyś 
czasami trzymał język za zębami, bo możesz kogoś 
urazić niezbyt trafnym żartem.

Podróże i miłe wydarzenia – to będzie teraz twój ży-
wioł. Nie odrzucisz żadnego zaproszenia. Samotne 
Raki są otwarte na nowe znajomości i spotkają na swej 
drodze kogoś intrygującego. W sprawach rodzinnych 
wyjaśnisz pewną sprawę z przeszłości, która psuła nie-
które relacje. Uważaj, by twoja ambicja, chęć zaimpo-
nowania nie stała się źródłem problemów.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawodowe. 
Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespołem, podziel 
zaległe zadania między współpracowników, by szyb-
ko je wykonać. Nie bierz wszystkiego na swoje barki. 
Będziesz miał teraz więcej obowiązków domowych niż 
zwykle. Uważaj, by się nie przepracować. Znajdź choć 
chwilę na relaks, wyjdź na spacer, poczytaj.

Kolorowanki dla dzieci
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Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły
Dyrektor Bogdan Oskwarek podziękował nauczycielom za wytrwałą i solidną 
pracęZespół Rectus na scenie

Nagrodzeni nauczyciele (od lewej): Magdalena Śliwińska, Grzegorz Kossak, Marek Grabowski, Joanna Graczyk-So-
biechowska, Mariusz Głowacki i Hanna Dragun-Kuźmińska

cać jej tradycje – ślubowali na 
sztandar pierwszacy.

Podczas uroczystości dyrek-
tor Bogdan Oskwarek wręczył 
także Nagrody Dyrektora Szkoły 
wyróżniającym się w pracy edu-
kacyjnej nauczycielom. Otrzy-

mali je: Magdalena Śliwińska, 
Grzegorz Kossak, Marek Gra-
bowski, Joanna Graczyk-So-
biechowska, Mariusz Głowacki 
i Hanna Dragun-Kuźmińska. Po-
nadto  dyrektor złożył serdeczne 
gratulacje i podziękował za rze-
telną pracę wieloletniemu na-
uczycielowi Zespołu Szkół Mar-
kowi Piątkowskiemu, który po 
ponad ćwierćwieczu zdecydował 
się zakończyć karierę pedago-
giczną. Zarówno nauczyciele, jak 
i uczniowie, z żalem pożegnali 
lubianego i cenionego pedagoga.

Z kolei program artystycz-
ny przybliżył uczestnikom uro-
czystości szkolną rzeczywistość, 
a występująca na zakończenie 
grupa Rectus, stanowiła wisien-
kę na torcie. Wszyscy wykonaw-
cy, którzy przygotowali część 
artystyczną, zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.

Tekst i fot. (krzan)

Uroczysta akademia od-
była się w gościnnych progach 
kowalewskiego domu kultury. 
Okolicznościowy program został 
przygotowany przez uczniów 
klas pierwszej i drugiej techni-
kum pod kierunkiem polonistki 
Joanny Turczyńskiej. Prowadzą-
cy uroczystość Paweł Falkowski 
oraz Agata Iglińska przypomnieli 
historię nauczycielskiego święta, 
a także w imieniu swoich kole-
żanek i kolegów złożyli życzenia 
pedagogom oraz wszystkim pra-
cownikom szkoły. Życzenia dla 
nauczycieli przekazali również 
zaproszeni goście m.in. przewod-
nicząca Rady Rodziców Zespołu 
Szkół Anna Dec i szefowa domu 
kultury Barbara Niewidział.

Zgodnie ze szkolną trady-
cją, uczniowie klas pierwszych 
złożyli ślubowanie na sztandar 
szkoły. 

– My, uczniowie klas pierw-

szych Zespołu Szkół im. Lecha 
Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, 
uroczyście ślubujemy: systema-
tycznie i wytrwale pracować nad 
wzbogacaniem swojej wiedzy, 
wykorzystywać jak najlepiej czas 
i warunki do nauki, z poczuciem 

pełnej odpowiedzialności zdoby-
wać jak najlepsze przygotowanie 
do przyszłej pracy zawodowej 
dla potrzeb i dobra Rzeczypo-
spolitej Polskiej, dbać o honor 
szkoły, godnie ją reprezentować 
oraz znać, szanować i wzboga-

Uczniowie podziękowali nauczycielom
KOWALEWO POMORSKIE  12 października społeczność szkolna Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim 
świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Wychowankowie podziękowali swoim belfrom wierszem, piosenką, 
dobrym słowem i kwiatami. Ponadto kilkoro nauczycieli otrzymało Nagrody Dyrektora Szkoły

Gmina Golub-Dobrzyń

Chwile grozy w Owieczkowie 
W sobotę 13 października w  Owieczkowie doszło do zderzenia dwóch pojazdów 
– osobowego i ciężarowego. Na szczęście skończyło się na strachu i niewielkich 
obrażeniach.

– Kierowca samochodu cię-
żarowego nie odniósł obrażeń. 
Drugim pojazdem podróżowa-
ły trzy kobiety – w tym jedna 
nieletnia. Wszystkie wyszły 
z samochodu o własnych siłach, 
następnie zostały przetranspor-
towane karetką pogotowia do 
szpitala na obserwację – tłuma-
czy mł. bryg. Karol Cachnij z PSP 
Golub-Dobrzyń. 

Strażacy zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia, oświetlili teren 
akcji oraz kierowali ruchem, 

który odbywał się wahadłowo. 
Po przeprowadzonych czynno-
ściach dochodzeniowych przez 
policję pojazdy zostały wycią-
gnięte na drogę przy pomocy 
ciągnika rolniczego. Samochód 
ciężarowy odjechał z miejsca 
zdarzenia, natomiast samochód 
osobowy został zabrany przez 
lawetę. Drogę uprzątnięto z po-
zostałości pokolizyjnych.

(ToB)
fot. PSP
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Podopieczne Katarzyny Grabowskiej dały popis tanecznych umiejętności

Dzień Seniora to jedna z okazji do towarzyskiego spotkania

Występy dzieci z grupy Fan wywołują także spore emocje i zainteresowanie u ich mam

Kowalewscy seniorzy na scenie czują się jak ryba w wodzie

Kowalewscy seniorzy na scenie czują się jak ryba w wodzie

Przewodnicząca związku Maria Nowatka (pierwsza z lewej) przyjmuje życzenia od zaproszonych gości

Uroczystość została urozma-
icona występami artystycznymi. 
Uczniowie szkoły podstawowej 
z grupy tanecznej Fan, pod kie-
runkiem Katarzyny Grabowskiej, 
przedstawili kilka układów chore-
ograficznych. Występ dzieci został 
nagrodzony gromkimi oklaskami, 
a przewodnicząca związku Maria 
Nowatka obdarowała młodych 
artystów słodyczami. Na scenie 
wystąpili także seniorzy. Grupa 
„Kowalewiacy” zaprezentowała 
humorystyczny program wokalny, 
zaś goście z Lubicza skecz o eme-
rycie, który przechodził drogę 
przez mękę w kontaktach ze służ-
bą zdrowia.

– Serdecznie dziękuję wszyst-
kim przyjaciołom za wsparcie 
i współpracę. Wpływa to na rozwój 
naszej organizacji – mówiła Maria 
Nowatka. – Szczególne podzięko-
wania i ciepłe słowa kieruję także 
do uczestników Świetlicy Socjo-

terapeutycznej z którymi razem 
realizowaliśmy programy, mające 
na celu łączenie pokoleń. Mimo 
że projekty już się zakończyły, to 
nasza współpraca międzypoko-
leniowa trwa nadal – zaznaczyła  

Nowatka.
Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Kowalewie Pomor-
skim działa ponad 40 lat. Obecnie 
należy do niego 200  osób. Kowa-
lewscy emeryci są bardzo aktywni 

i pełni pomysłów. Czytają wiersze, 
tańczą i śpiewają, spełniają także 
swoje aktorskie pasje, przygo-
towując różnorodne scenki hu-
morystyczne.  Kilka razy w roku 
spotykają się także przy wspól-

nym stole, np. z okazji wigilii, Dnia 
Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych czy Dnia Seniora. 
Poza tym wyjeżdżają na wycieczki 
krajoznawcze, pielgrzymki, odwie-
dzają kino oraz dbają o kondycję fi-
zyczną, uprawiając nordic walking. 
Aktywnie uczestniczą w życiu 
kulturalnym, a także sportowym 
gminy, np. wystawiając drużynę 
sportowców w Sportowych Spo-
tkaniach Integracyjnych, a ponad-
to uczestniczą w rozmaitych prze-
glądach artystycznych. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się ich 
spotkania przy grillu czy też wy-
miana doświadczeń z członkami 
innych związków senioralnymi. Po 
prostu umieją cieszyć się życiem. 
„Życie jest piękne, życie jest ślicz-
ne, życie jest bardzo optymistycz-
ne” – śpiewają w jednej ze swoich 
piosenek.

Tekst i fot. (krzan)

seniorzy celebrowali swoje święto
KOWALEWO POMORSKIE  W ubiegłym tygodniu (11 października) członkowie Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim celebrowali Dzień Seniora. Święto stanowiło okazję 
do spotkania w życzliwym gronie znajomych, serdecznych rozmów i wspólnej zabawy. Nie zabrakło rów-
nież zabawy tanecznej

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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Świętowali Dzień edukacji Narodowej
GMINA RADOMIN  15 października w Szkole Podstawowej w Płonnem odbyła się uroczysta akademia, 
zorganizowana z okazji święta nauczycieli

Dzień Edukacji Narodo-
wej (wcześniej zwany Dniem 
Nauczyciela) obchodzony jest 
w Polsce od ponad 40 lat. Upa-
miętnia on rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej, 
która była stworzona z inicja-
tywy Stanisława Augusta Po-

niatowskiego, a zrealizowana 
przez Sejm Rozbiorowy 14 paź-
dziernika 1773 roku. Z tej okazji 
w całym kraju przygotowywane 
są uroczyste obchody święta 
wszystkich belfrów. Nie inaczej 
było w Płonnem, gdzie w ubie-
gły poniedziałek sala w tutejszej 

szkole podstawowej wypełni-
ła się po brzegi zaproszonymi 
gośćmi. Oprócz uczniów i naj-
ważniejszych tego dnia na-
uczycieli nie zabrakło również 
przedstawicieli lokalnych władz. 
Wszystkich przywitała dyrektor 
placówki Małgorzata Marcin-
kowska.

– Zawód nauczyciela jest 
zawodem trudnym i odpowie-
dzialnym – powiedziała dyrektor 
Marcinkowska – Odpowiedzial-
ność nauczycieli jest ogromna. 
Dobry nauczyciel ukierunkuje 
dziecko na właściwe tory, roz-
wija u niego zdolności i zainte-
resowania oraz przekaże warto-
ści, którymi należy się kierować 
w życiu dorosłym. Tak właśnie 
dzieje się w naszej szkole. Losy 
naszych absolwentów pokazują, 

że nasza placówka dobrze wy-
wiązuje się ze swej roli. W takie 
dni jak te należy pamiętać nie 
tylko o nauczycielach, ale też 
o wszystkich pracownikach nie-
pedagogicznych. Wszyscy razem 
tworzymy dobrze działający or-
ganizm.

Po oficjalnej części przy-
szedł czas na występy arty-
styczne uczniów. Tradycyjnie 
już program artystyczny, przy-
gotowany pod kierownictwem 
Dawida Stachowskiego, stał na 
wysokim poziomie, czego po-
twierdzeniem były gromkie bra-
wa od publiczności po każdym 
z występów.

Głos zabrał także wójt gmi-
ny Radomin Piotr Wolski.

– W tym szczególnym dniu 
życzymy nauczycielom wszyst-

kiego najlepszego. Życzenia, 
które usłyszeliśmy dziś od dzie-
ci podczas programu artystycz-
nego są najlepszymi życzeniami 
jakie można ofiarować i jestem 
przekonany, że nauczycie-
le są bardzo dumni ze swoich 
uczniów.

Oprócz kwiatów i życzeń nie 
zabrakło także nagród dla na-
uczycieli i pracowników, którzy 
włożyli szczególny wkład w roz-
wój placówki w Płonnem. Mimo, 
że Dzień Edukacji Narodowej 
przypada raz do roku, to jednak 
warto pamiętać o codziennym 
trudzie nauczycieli i o ich wiel-
kiej odpowiedzialności. Wszak 
jak napisał Jan Zamoyski: „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Gmina Golub-Dobrzyń

Od mydła po trotyl
9 października 40-osobowa grupa uczniów z Ostro-
witego zwiedzała Bydgoszcz.

Wycieczkę zorganizowali na-
uczyciele Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem. 
Pierwszym punktem programu 
była wizyta w Muzeum Mydła i Hi-
storii Brudu. Uczniowie, oprócz 
wiedzy teoretycznej, wynieśli 
z muzeum własnoręcznie wyko-
nane mydła. Z przewodnikiem 
grupa z Ostrowitego zwiedziła naj-
ważniejsze miejsca w Bydgoszczy: 
Wyspę Młyńską, Bydgoską Wenecję 
i spichlerze.

– Dowiedzieliśmy się m.in., że 
w tym mieście kręcone były sceny 
film „Magiczne drzewo”. Czaro-
dziejskie czerwone krzesło stoi na 
Wyspie Młyńskiej. Dzieci mogą na 

nim siadać i w myślach wypowie-
dzieć życzenie, które się spełni. Nie 
mogliśmy obojętnie przejść obok 
takiej atrakcji – mówi Sławomi-
ra Pliszczyńska, nauczycielka SP 
w Ostrowitem.

Kolejnym punktem programu 
było „Exploseum” czyli poniemiec-
ka fabryka materiałów wybucho-
wych z czasów II wojny światowej. 

Trasa zwiedzania obejmowała daw-
ne budynki fabryki, ale też tunele. 
Były też wesołe akcenty np. zabaw-
ny film o Alfredzie Noblu, robie-
nie zdjęć w żołnierskich hełmach, 
mundurach, z bronią w ręku, pobyt 
w pomieszczeniu fluoroscencyj-
nym.  

(pw)
fot. nadesłane
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Powiat

Sprawdzali trzeźwość
W czwartek 11 października golubsko-dobrzyńscy policjanci w wyznaczonych 
miejscach na terenie całego powiatu prowadzili działania pn. ,,Trzeźwy kierujący”. 
Akcja ukierunkowana była głównie na sprawdzanie stanu trzeźwości maksymal-
nej liczby kierowców i wyeliminowanie z ruchu tych, którzy prowadzili pojazd 
pod wpływem alkoholu. Podczas porannych działań przebadano 578 kierujących, 
dwóch z nich było nietrzeźwych.

Od wczesnych godzin rannych 
golubsko-dobrzyńscy policjanci w 
sześciu punktach powiatu pro-
wadzili działania pn. ,,Trzeźwy 
kierujący”. Dzięki wykorzysta-
niu urządzeń alcoblow policjan-
ci ,,drogówki” szybko i sprawnie 
przebadali wielu kierowców. 

– W trakcie działań badaniu 
na stan trzeźwości poddano 578 
kierowców – mówi asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Golub-
Dobrzyń. – Jednak nadal niektórzy 
użytkownicy dróg nie zdają sobie 
sprawy z tego, że nawet niewiel-

ka ilość alkoholu w organizmie 
może doprowadzić do tragedii.  W 
trakcie porannych działań okaza-
ło się, że dwóch kierowców było 
nietrzeźwych. O godzinie 05.50 w 
Golubiu-Dobrzyniu policjanci za-
trzymali do kontroli 50-letniego 
kierującego osobową skodą, który 
prowadził pojazd mając prawie 
1,40 promila alkoholu w organi-
zmie. Następnego nietrzeźwego 
kierującego policjanci zatrzymali 
dwie godziny później w Radomi-
nie, 45-latek kierował dostaw-
czym Peugeot mając ponad 1,10 

promila alkoholu w organizmie. 
Obaj mężczyźni stracili już 

uprawnienia do kierowania pojaz-
dami. Teraz za kierowanie samo-
chodem w stanie nietrzeźwości 
po drodze publicznej odpowie-
dzą przed sądem. Grozi im kara 
do 2 lat pozbawienia wolności. 
Policjanci informują, że podobne 
działania, mające na celu popra-
wę bezpieczeństwa na drogach 
powiatu golubsko-dobrzyńskiego, 
będą kontynuowane.

oprac. (ToB)
fot. KPP

strażacy z nowymi umiejętnościami
POWIAT  Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej stanowią uzupełnienie działań jednostek zawodo-
wych Państwowej Straży Pożarnej.  Aby być jednak skutecznym muszą być odpowiednio wyszkoleni 
i wyposażeni

W październiku zakończono 
podstawowe szkolenie straża-
ków ratowników z rejonu dzia-
łania Komendy Powiatowej PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu. W szko-
leniu tym wzięło udział 31 stra-
żaków z OSP powiatu golubsko-
dobrzyńskiego.  

Zajęcia odbywały się 

w dwóch etapach. Młodzi ochot-
nicy musieli najpierw poznać 
teorię i podstawy działań ra-
towniczo-gaśniczych. Następny 
etape szkolenia to już zdobywa-
nie praktycznych umiejętności, 
podejmowanie działań ratow-
niczych i gaśniczych. Wszystko 
to pod czujnym okiem instruk-

torów z Ośrodka Szkolenio-
wego Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Toruniu oraz strażaków 
z Komendy Powiatowej w Golu-
biu-Dobrzyniu. Całość szkolenia 
zakończyła się stosownym eg-
zaminem, którzy zdali wszyscy 
uczestnicy. 

Przypomnijmy, że to wła-
śnie bardzo często druhowie 
z OSP są pierwszymi na miejscu 
danego zdarzenia. To właśnie od 
ich wiedzy i umiejętności zależy 
życie i zdrowie, a także wielkość 
strat. Dlatego bardzo dobrze, że 
podnoszą oni swoje kwalifika-
cje. Im więcej trudu i potu wy-
leją na treningach i szkoleniach, 
tym szybciej i sprawniej udzielą 
nam pomocy, gdy tego będzie-
my potrzebowali.

(Maw)
fot. nadesłane
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Kolarze z naszych rodzimych 
klubów, czyli Luks Grodno-No-
wogród oraz Cyklista Zbójno nie 

narzekają na brak startów. Roz-
grywają kolejne starty z więk-
szymi lub mniejszymi sukce-

sami, ale zawsze w czołówce. 
Młodzi zawodnicy startowali 
w Świeciu n/Osą. Bardzo do-
brze spisała się w kategorii ża-
kiń Oliwia Kępczyńska, zajmując 
trzecie miejsce. Natomiast ósma 
była Daria Dębicka. Z chłopców 
w tej samej kategorii dobrze 
spisał się Nikodem Siałkowski, 
zajmując drugą pozycję. W ka-
tegorii młodzików 5. miejsce 
zajął Paweł Walenciak a szósty 
był Adam Pawłowski. Kategoria 
młodziczek to wspaniały sukces 
trzech naszych zawodniczek: 
Natalii Głowackiej (pierwsze 
miejsce), Weroniki Wróblewskiej 
(druga lokata) i Elizy Rabażyń-
skiej (piąta pozycja).

Kolejny wyścig, tym razem 
w Chełmnie, i znowu sukcesy. 
W kategorii żakiń czwarte miej-
sce zajęła Daria Dębicka, a w tej 
samej kategorii, ale chłopców 
zwyciężył Nikodem Siałkowski. 
Z kolei kategoria młodziczek zo-
stała zupełnie opanowana przez 
nasze zawodniczki, których 
w pierwszej dziesiątce było 5.

Życzymy dalszych sukce-
sów!  

 (Maw) 
fot. nadesłane

Weronika Wróblewska (2)

Nikodem Siałkowski(1)

Na podium Natalia Głowacka(1), Weronika Wróblewska(2)

Kolarstwo

Kolarskie emocje 
Wrzesień to miesiąc, który w kolarstwie zwiastuje 
drugą połowę sezonu. Jak poszło zawodnikom z na-
szego regionu?

zabawa golubskich seniorów 
GOLUB-DOBRZYŃ  Dzień Seniora przy Golubsko-Dobrzyńskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów był zawsze dniem wyjątkowym. W sobotę po raz kolejny goście odebrali pamiątkowe odznaki, 
a następnie mogli obejrzeć m.in. występy kabaretowe 

Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych, popularnie na-
zywany Dniem Seniora, został 
ustanowiony rezolucją Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych 
w 1990 roku. Jako datę jego 
obchodzenia przyjęto 1 paź-
dziernika. W tym dniu wszyscy 

szczególnie powinni pamiętać 
o osobach starszych, które czę-
sto potrzebują pomocy. Dzię-
ki Polskiemu Związkowi Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów 
mogą one liczyć na wsparcie 
niemal w każdej sprawie. Głów-
nym zadaniem tej organizacji 
jest jednak przede wszystkim 
integracja. 

W minioną sobotę golub-
ski oddział PZERiI zorganizował 
Dzień Seniora. Oprócz głów-
nych bohaterów, byli także go-
ście z Kowalewa Pomorskiego 
i Rypina. Była to też okazja do 
wręczenia honorowych złotych 
odznak dla osób zasłużonych 
na rzecz osób starszych. W tym 
roku decyzją Zarządu Głównego 
ZERiI w Warszawie taką odznakę 
otrzymali: Mariusz Piątkowski – 
burmistrz Golubia-Dobrzynia, 

Piotr Floerke – dyrektor Zespołu 
Szkół Miejskich w Golubiu-Do-
brzyniu, Janusz Radecki – przed-
siębiorca z Golubia-Dobrzynia, 
Barbara Dec – przewodnicząca 
golubskiego Oddziału ZERiI oraz 
Genowefa Floerke – członki-
ni zarządu. Wszystkie te osoby 
zostały wyróżnione za wybitne 
zasługi, za pomoc osobom star-
szym i niepełnosprawnym.

Występ artystyczny przygo-
towali seniorzy z Kowalewa Po-
morskiego. W najbliższym cza-
sie grupa emerytów z naszego 
miasta uda się na turnus reha-
bilitacyjny i wypoczynkowy nad 
polskie morze.

Tekst i fot. (Maw)



sport/reklama34  Czwartek 18 października 2018 GOLUB–CGD.PL

kuriozum w radominie
PIŁKA NOŻNA  W 10. kolejce kujawsko-pomorskiej okręgówki naprzeciw siebie stanęli dwaj ubiegło-
roczni spadkowicze, Sokół Radomin i Naprzód Jabłonowo Pomorskie. Gospodarze, grając od 35. minuty 
w „dziewiątkę”, po dziwnych decyzjach sędziego, musieli uznać wyższość rywala

O G Ł O S Z E N I E   W Y B O R C Z E

Po ubiegłotygodniowym wy-
jazdowym zwycięstwie nad Gro-
mem Więcbork, podopieczni Sła-

womira Rożka przystępowali do 
sobotniego spotkania w dobrych 
nastrojach. Tym bardziej, że wiosną, 

jeszcze w IV lidze, dość łatwo ogra-
ła swojego rywala z Jabłonowa.

Niestety, tym razem dobre 
widowisko zepsuł arbiter spotka-
nia swoimi niezrozumiałymi de-
cyzjami. W 7. minucie po rzucie 
rożnym dla gospodarzy goście ru-
szyli z kontrą. Jeden z napastników 
stanął oko w oko z Miłoszem Szpo-
nikowskim. Nasz golkiper widząc, 
że nie ma już szans na dojście do 
wypuszczonej za niego piłki scho-
wał ręce, aby nie zahaczyć zawod-
nika Naprzodu. Niestety, napastnik 
gości wpadł na bramkarza Soko-
ła, a sędzia… wyciągnął czerwoną 

kartkę i wskazał na 11. metr. O ile 
rzut karny można by jeszcze uspra-
wiedliwić, o tyle czerwonej kartki 
nie da się uzasadnić tym bardziej, 
że sędzia liniowy optował tylko za 
żółtym kartonikiem. W 35. minucie 
drugie „żółtko”, a w konsekwencji 
czerwoną kartkę obejrzał za rze-
kome symulowanie faulu w polu 
karnym Paweł Jachowski i było już 
praktycznie po meczu.

Zawodnicy Sokoła mimo to 
dzielnie walczyli o dobry wynik, 
grając wysokim pressingiem i pró-
bując konstruować akcje. Nieste-
ty, przewaga dwóch zawodników 

zrobiła swoje i Sokół stracił cztery 
bramki. Honorowe trafienie zaliczył 
z rzutu karnego Dawid Muchewicz, 
podyktowanym za zagranie ręką 
po akcji Waldemara Jachowskiego 
i Piotra Marcinkowskiego.

Po 9. spotkaniach „Soko-
ły” mają na koncie 10 punktów. 
W przyszłą sobotę zawodników 
trenera Rożka czeka wyjazd do Si-
cienka, na mecz z tamtejszym Gry-
fem, który z dorobkiem 6. „oczek” 
zamyka tabele.

(LB) 
fot. archiwum

Kolarstwo

Trzeci w mistrzostwach kraju
Adrian Marzec, wychowanek Sokoła Wielkie Rychnowo, został brązowym meda-
listą Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w jeździe na czas.

Mistrzostwa zorganizowano 
6 i 7 października w Golczewie. 
Oprócz Adriana na czempionat 
udał się inny wychowanek So-
koła – Bartosz Małkiewicz. Obaj 
na co dzień reprezentują barwy 

TKK Pacific Toruń.
Adrian zdobył brąz w jeździe 

na czas dwójkami. Jego partne-
rem był Karol Wawrzyniak. Za-
wodnicy mieli do pokonania 20 
km. Adrian uczynił to w 27 mi-

nut i 44 sekundy.
Drugiego dnia odbyły się wy-

ścigi drużynowe na czas. Daw-
niej była to polska specjalność. 
Dystans wyniósł 44 km. Liczyła 
się przede wszystkim doskona-

ła współpraca członków ekipy. 
Dodatkowym utrudnieniem 
były fatalne warunki atmosfe-
ryczne. Ekipa Pacific z naszymi 

reprezentantami zajęła czwarte 
miejsce.

(pw)
fot. nadesłane
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Złe miłego początki
W środowe popołudnie na 

obiekt przy ulicy Sportowej zawita-
li piłkarze LZS-u Bobrowo. Drużyna 
z powiatu brodnickiego póki co jest 
typowym ligowym średniakiem, 
który jednak potrafi postawić fa-
worytom twarde warunki. 

– Pierwsza połowa spotkania 
była fatalna w naszym wykonaniu 
– przyznaje trener Drwęcy, Paweł 
Pepliński. – Graliśmy wolno, czę-
ściej podawaliśmy do tyłu niż do 
przodu. Trudno mi było przyglądać 
się temu z ławki trenerskiej i nie 
mogłem doczekać się gwizdka koń-
czącego pierwszą część spotkania.

W przerwie w szatni gospo-
darzy padło kilka mocnych słów. 
Biało-niebiescy wyszli na dru-
gą część spotkania niesamowicie 
zmotywowani i mimo że Drwęca 
już dwie minuty po wznowieniu 
gry przegrywała 0:1 po błędzie Bo-
janowskiego, to nie pozwoliła już 
swoim rywalom na nic więcej. Trzy 
minuty później wyrównał Dariusz 
Gołoś. W 55. minucie gospodarze 
wyszli na prowadzenie po golu Pa-
tryka Sitkowskiego. Kolejne minuty 

to dalsze bezlitosne punktowanie 
rywala. Dariusz Niburski dołożył 
jedną, a Dawid Pagie dwie bramki 
i spotkanie skończyło się wynikiem 
5:1. 

Hokejowy wynik 
w Węgrowie
W sobotę nasi zawodnicy wy-

brali się do Węgrowa na spotkanie 
z tamtejszą Węgrowianką. 

– Obie drużyny miały w tym 
spotkaniu sporo sytuacji – mówi 
trener Pepliński. – Moja druży-
na lepiej radzi sobie na szerokich 
i dobrze przygotowanych boiskach. 
Jednak mimo to do przerwy wy-
grywaliśmy 2:1, prowadząc dwie-
ma bramkami już po 20 minutach 
spotkania. Mieliśmy kilka sytuacji 
na podwyższenie prowadzenia, ale 
najczęściej brakowało nam zimnej 
krwi przy wykończeniu. 

Niestety druga połowa poszła 
naszej ekipie dużo gorzej. W tym 
spotkaniu z różnych względów 
szkoleniowiec naszej drużyny nie 
mógł skorzystać ze swoich pod-
stawowych obrońców – Dariusza 
Gołosia, Marka Pietrzykowskiego 
i Szymona Jagielskiego. To niestety 
odbiło się na postawie defensywy. 
W niecałe 15 minut Drwęca straciła 
aż trzy bramki. Trzeba jednak oddać 
ekipie z Golubia-Dobrzynia to, że 
zasługiwała na co najmniej remis. 
Niedługo po bramce kontaktowej 
na 4:3 strzelonej przez Krzysztofa 
Guzowskiego, Drwęcy należał się 
rzut karny po faulu na Kacprze Pio-
trowskim, jednak arbiter spotkania 

nie zdecydował wskazać się na je-
denasty metr. W końcówce gospo-
darze strzelili jeszcze jedną bramkę 
i spotkanie zakończyło się porażką 
naszej drużyny 3:5.

Najlepszą obroną jest atak?
Mimo sobotniej porażki nie da 

się nie zauważyć radykalnej odmia-
ny w grze ofensywnej Drwęcy. Po 
11. spotkaniach nasza drużyna ma 
28 strzelonych bramek, z czego 
ponad połowa padła w ostatnich 
czterech spotkaniach. Skąd ta na-
gła metamorfoza?

– Ostatnio na treningach moc-
no pracujemy nad wykańczaniem 
akcji – informuje trener Drwę-
cy. – Przeszliśmy na bardzo ofen-
sywny system 1-3-5-2, z szeroko 
rozstawionymi skrzydłowymi i za-
gęszczonym środkiem pola. Bardzo 
mnie cieszy przebudzenie naszych 
napastników. Patryk Sitkowski, 
Artur Pagie czy Dariusz Niburski 
w ostatnich spotkaniach nie tylko 
asystują, ale też przede wszystkim 
strzelają bramki i mam nadzieję, że 
będzie tak nadal. Ponadto po kon-
tuzjach powoli wracają do drużyny 
Szymon Jagielski i Przemysław Rut-
kowski. Na pewno wzmocnią naszą 
ekipę przed kolejnymi trudnymi 
spotkaniami.

A takowe czeka Drwęcę już 
w najbliższy weekend, kiedy na 
obiekcie przy ul. Sportowej podej-
mie Stal Grudziądz. Początek spo-
tkania w sobotę o 14.00.  

(LB)
fot. archiwum

Tym razem okazją do spo-
tkania były zawody spławikowe. 
Uczestniczyło w nich 14 wędkarzy. 
W rywalizacji najlepszy okazał 
się Kazimierz Blokowski. Drugie 

miejsce zajął Ireneusz Alechnie-
wicz, a trzeci był Grzegorz Krau-
ze. Oczywiście cala trójka otrzy-
mała cenne artykuły, niezbędne 
do wędkowania. 

Następna okazja do rywali-
zacji już niedługo, bo 4 listopada. 
Tym razem zawody odbędą się 
nad jeziorem Grodno. 

Tekst i fot. (Maw)

Wędkarstwo 

Wędkarskie ostatki
W niedzielę zawodnicy z koła miejskiego PZW „Drwęca” rywalizowali nad swoim 
ulubionym akwenem wodnym, czyli nad Handlowym Młynem. 

słodko-gorzki tydzień ofensywnej Drwęcy
PIŁKA NOŻNA  W ubiegłym tygodniu drużyna Pawła Peplińskiego rozegrała dwa ligowe spotkania. W środę 
rozbiła u siebie LZS Bobrowo 5:1, a w sobotę na wyjeździe, grając z eksperymentalnie zestawioną linią defen-
sywy, uległa Węgrowiance Węgrowo 3:5

R E K L A M A

UWAGA JESLI UBEZPIECZYSZ POLOWE 
SWOICH UPRAW MOZESZ LICZYC NA 

WIEKSZE ODSZKODOWANIE SUSZOWE !!!

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

Szosa Rypiñska 26, 87-400 Golub-Dobrzyñ

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

UBEZPIECZENIA UPRAW 
JU¯ OD 20-30 Z£ 

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

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

(STACJA OLKOP)

UBEZPIECZAMY W CONCORDIA, 

    PZU I TUW TUW

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

WIÊKSZE ODSZKODOWANIE SUSZOWE

R E K L A M A

Podziêkowanie

Serdecznie dziêkujê ca³emu personelowi 

oddzia³u ginekologicznego 

w Golubiu-Dobrzyniu. Panu Ordynatorowi  

W. Weso³owskiemu, wszystkim lekarzom 

i po³o¿nym, personelowi pomocniczemu za 

troskliw¹ i profesjonaln¹ opiekê medyczn¹, 

¿yczliwoœæ, ciep³e s³owo i nieustaj¹cy 

uœmiech.

Wdziêczna pacjentka

Anna Szczepañska
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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 2995

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel.  
54 280 2995

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie 38 m2, Wronie, parter, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), okna pcv. Ga-
raż murowany, działka 4 ary. Cena 115 000, tel. 
661 099 868

Sprzedam 1 ha ziemi porośnięty olchami, 4 km 
od Golubia, tel. 669 317 943 

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugosz-
czu (gmina Brzuze) na parterze, z garażem, tel.  
606 173 807

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

Sprzedam działkę 807 m2 z budynkiem 40m2, 
80 000 zł, Wąbrzeźno, tel. 500 864 052

Sprzedam okazyjnie mieszkanie 3 pokojowe 
185tys., tel. 602 355 909

Usługi
Auto handel/komisy

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

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, trans-
port, 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-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Praca
Firma Alpha Dam w Dębowej Łące za-
trudni pracowników produkcyjnych. 
Atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz 
umowa o pracę. CV prosimy wysy-
łać na adres: 87-207 Dębowa Łąka 45 
lub e-mail: info@alphadam.com, tel.:  
56 646 20 07

Zatrudnię kierowcę kat.B dniówka, tel.  
602 355 909

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

Zespół muzyczny poszukuje wokalistki, tel.  
695-511-108

Rolnictwo
Sprzedam choinki srebrne i zwykłe, 
ilość hurtowa, Gmina Zbiczno, tel.  
608 520 218 

Sprzedam prosiaki, tel. 695 654 642 

Sprzedam maszyny rolnicze: cyklop, przyczepa 
4,5 tony, wywrotka, tel. 692 615 643

Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

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

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

Oddam wyżła rocznego i sprzedam króliki do 
uboju, tel. 880 409 583  

Inne

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

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskietel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647
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OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam 4 opony z felgami, 13, zimowe, tel. 
661 357 854 po g. 15

Sprzedam kanapę, garderobę, dywan, tel.  
532 834 892 

Sprzedam Peugeot 206 HDi , rok. prod. 2005, 
stan bardzo dobry , tel. 509 347 590 

Drewno opałowe kominkowe, stemple budowla-
ne sprzedam, tel. 605 338 356

Kupię Opla Corsę, kolor czerwony, tel.  
609 610 482

Sprzedam grunty orne 6,4 ha, używane klatki dla 
macior, rozrzutnik do obornika 1-osiowy, tel. 
665 772 484 

Sprzedam kamień polny ok. 120 ton, 25 zł/tonę, 
siewnik zbożowy 2,7 m Poznaniak 1600 zł, kos 
do nawozu 500 zł, przyczepę 3,5 tony, 3200 zł., 
tel. 782 531 167 

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca 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, Kowale-
wo 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

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy 
kat. A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Rey-
monta 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
Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie 
kont osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Do-
brzyń, ul. Kościuszki 5 (godz. 8.00-17.00), tel.  
56 683 53 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 95

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. Golub-Dobrzyń

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

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

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

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

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

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

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

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

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

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

R E K L A M A

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

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

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

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

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania
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R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E



Czwartek 18 października 201838 reklama GOLUB–CGD.PL

GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

R E K L A M A



Czwartek 18 października 2018 reklama 39GOLUB–CGD.PL

GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

R E K L A M A



Czwartek 18 października 201840 ogłoszenia GOLUB–CGD.PL

do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Barbara Marianna
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