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KOWALEWO POMORSKIE  – My nie chcemy mówić o ob-
wodnicy, tylko ją zbudować – mówi Jacek Żurawski, kandydat 
na burmistrza Kowalewa Pomorskiego

Będzie obwodnica
Kowalewa

golub-DobRZyń

Wiśniewski rozwiąże 
problem korów?
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Podczas spotkania we wtorko-
we popołudnie 2 października ko-
mitet „Solidarna Gmina” oficjalnie 
rozpoczął swoją kampanię. Został 
przedstawiony zestaw kandyda-
tów na radnych, zaprezentował się 
także kandydat na burmistrza Ko-
walewa Pomorskiego. O tę funkcję 
stara się Jacek Żurawski, do tej pory 
pracujący jako przewodniczący Re-
gionu Toruńsko-Włocławskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

Dokończenie na str. 3

SPROSTOWANIE

Kowalewo Pomorskie
Artykuł pt. „Dzieci na zesłaniu” autorstwa (CR) zawiera nie-

prawdziwe informacje:
– budynek Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Publicznego 

zlokalizowany jest przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim – 
Osiedle Brodnickie przy ulicy tej obowiązuje strefa zamieszkania 
(oznakowanie D – 40), gdzie między innymi samochody poruszają 
się z prędkością do 20 km/h, obszar strefy ma służyć przede wszyst-
kim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczają-
cym do szkół/przedszkoli.          Dokończenie na str. 4

GMINA GOLub-DObRzyń  Kontra dla Ryłowicza

W gminie Golub-Dobrzyń o stanowisko wójta będzie się ubiegał Filip Szre-
ter z komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe Czas 
Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla Powiatu. Więcej na str. 6

(CR), fot. nadesłane 
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Rozliczamy władze 
– część druga

GOLUB-DOBRZYŃ  Cztery lata temu obecny burmistrz Ma-
riusz Piątkowski, startując w wyborach, propagował obszerny 
program wyborczy. Sprawdzamy, co udało się zrealizować. Dziś 
część druga

W GOLUBIU-DOBRZY-
NIU słuch można bezpłat-
nie zbadać w firmie au-
dioprotetycznej Audiofon 
przy ul. KONOPNICKIEJ 12  
tel. 56 494 30 88; 782 199 703, 
a także otrzymać fachową 
bezpłatną poradę na temat 
współczesnych metod reha-
bilitowania ubytków słuchu.

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

Najczęstsze objawy 
ubytku słuchu – czy doty-
czą także mnie?

Problemy ze słuchem odczu-
wa co dziesiąty człowiek na świe-
cie, i wbrew stereotypowi, zaczy-
nają one dotyczyć osób w coraz 
młodszym wieku. Ma na to wpływ 
wszechobecny hałas, a także słu-
chanie muzyki przez słuchawki do-
uszne lub przebywanie w głośnych 
miejscach, takich jak dyskoteki, 
koncerty, a także hale sportowe.

Najczęstszymi zaburzeniami 
w obrębie układu słuchowego są 
ubytki słuchu zlokalizowane w uchu 
środkowym (stany zapalne lub oto-
skleroza kosteczek słuchowych) lub 
wewnętrznym (uszkodzone ko-
mórki czuciowe ślimaka), jak rów-
nież szumy uszne i nadwrażliwość 

słuchowa. Przyczyna osłabionego 
słyszenia może być również bardzo 
prozaiczna, bo spowodowana za-
legającą w przewodzie słuchowym 
zewnętrznym woskowiną, którą 
specjalista laryngolog może w pro-
sty sposób usunąć.

Co powinno zaniepokoić nas 
podczas samooceny naszego słu-
chu? Jeżeli nasza odpowiedź jest 
twierdząca w przypadku co naj-
mniej dwóch poniższych pytań, 
powinniśmy udać się do specjalisty 
w celu wykonania podstawowych 
badań słuchu.

• Czy zdarza Ci się nie usłyszeć 
dźwięku dzwonka do drzwi lub te-
lefonicznego?

• Czy inni domownicy zwracają 
Ci uwagę, że telewizor i radio usta-
wione są zbyt głośno?

• Czy podczas rozmowy wydaje 
Ci się czasem, że rozmówcy mówią 
niewyraźnie?

• Czy w hałaśliwym otoczeniu 
(takim jak np. restauracja, ulica, 
spotkanie rodzinne) masz problem 
ze zrozumieniem swoich rozmów-
ców?

• Czy po spędzonym aktywnie 
dniu wśród ludzi odczuwasz duże 
zmęczenie wywołane konieczno-
ścią zwiększonej koncentracji?

• Czy ktoś w Twoim otoczeniu 
sugerował, że masz problemy ze 
słuchem?

• Czy często zdarza Ci się pro-
sić rozmówcę o powtórzenie wy-
powiedzi?

• Czy zwracano Ci uwagę, że 
mówisz zbyt głośno, krzyczysz?

Aparaty słuchowe na-

prawdę pomagają
Aparaty słuchowe nie są w sta-

nie przywrócić utraconego słuchu, 
ale umożliwiają wyraźne słyszenie 
i rozumienie toczących się wokół 
rozmów, nawet w hałasie, a także 
bezproblemowe słyszenie głosu 
z telewizora, subtelnych dźwię-
ków muzyki oraz bardzo cichych 
dźwięków natury, takich jak szelest 
liści pod nogami lub śpiew ptaków. 
Znacząco poprawia się także loka-
lizacja dźwięków, pod warunkiem 
używania aparatów słuchowych 
obuusznie. Osoby cierpiące na szu-
my uszne i jednoczesny ubytek 
słuchu dzięki aparatom słucho-
wym odczują znaczną ulgę w tej 
dolegliwości. 

Aparaty pozwalają ponownie 
cieszyć się niesłyszanymi od wielu 
lat dźwiękami codzienności i nie-
skrępowanymi kontaktami z oto-
czeniem – w domu, sklepie, restau-
racji czy w pracy.

Należy pamiętać, że przy naj-
częstszym, obustronnym ubytku 
słuchu standardem na świecie jest 
używanie dwóch aparatów słucho-
wych, tak jak naturalne jest nosze-
nie szkieł korekcyjnych dla obojga 
oczu. Obowiązujące od stycznia 
2014 przepisy o dofinansowaniu 
zakupu aparatów przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia uwzględniają ten 
standard i pozwalają na uzyskanie 
refundacji zakupu dwóch aparatów 
słuchowych, a nie, jak do niedawna, 
tylko jednego.

Halo, halo Janku! Jak mnie słyszysz?

Mariusz Piątkowski cztery lata 
temu, jako kandydat na burmistrza, 
wraz ze swoim komitetem obiecy-
wał bardzo dużo. Czas sprawdzić 
czy potraktował mieszkańców mia-
sta poważnie. Prześledzimy pro-
gram wyborczy punkt po punkcie, 
w artykułach podzielonych na od-
cinki.

Spływy kajakowe
Kolejnym z punktów programu 

wyborczego Mariusza Piątkowskie-
go sprzed czterech lat jest Drwęca. 
Pisał on w swojej broszurze, że rze-
ka płynąca przez Golub-Dobrzyń to 
ważny atut miasta, który powinien 
być wykorzystany do przyciągania 
turystów. W ulotce powoływano 
się na gminę Ciechocin, która w El-
giszewie zrobiła przystań kajakową. 
„Dlaczego my nie? Chcemy w Go-
lubiu-Dobrzyniu urządzić profe-
sjonalną przystań kajakową, która 
powinna przyciągnąć i zatrzymać 

choć na klika dni entuzjastów kaja-
karstwa” – tak obiecywano. Konia 
z rzędem i specjalną nagrodę tygo-
dnika CGD temu, kto nam pokaże 
gdzie ta profesjonalna przystań 
jest, bo my jej znaleźć nie możemy.

Promocja miasta 
Golubia-Dobrzynia
Kolejnym z punktów obietnic 

wyborczych obecnego burmistrza 
była promocja miasta. „Chcemy 
zmienić politykę promocji Golu-
bia-Dobrzynia. W ostatnich latach 
budżet przeznaczony na promo-
cje miasta był wykorzystywany na 
promocje wewnętrzną. Środki wy-
korzystywane były na zakup gadże-
tów z hasłem Kocham to miasto, 
które to gadżety byłe przekazywa-
ne mieszkańcom naszego miasta. 
Oczywiście nie jest to nic zdrożne-
go, tylko co to ma wspólnego z pro-
mocją Golubia-Dobrzynia. Raczej to 
promocja obecnego burmistrza, bo 

dzięki tym działaniom nie trafił do 
nas żaden turysta. Chcemy wszel-
kie dostępne środki wykorzystać 
do autentycznej promocji Golubia-
Dobrzynia tak, aby skutkowała ona 
wzrostem zainteresowania naszym 
miastem wśród potencjalnych tu-
rystów. Chcemy promować Golub-
Dobrzyń w mediach i instytucjach 
o dużo szerszym polu działania 
aniżeli media lokalne”. Z tego też 
nic nie wyszło. Promocji miasta 
na zewnątrz praktycznie nie było, 
całe środki szły na publikację miej-
skiej gazetki, do tego stopnia, że 
zirytowało to radnych. Za sprawą 
Dominiki Piotrowskiej i jej wniosku 
w końcu pieniądze te przeznaczono 
na plac zabaw. A o Golubiu-Dobrzy-
niu w Polsce nie słychać. No chyba, 
że kadra zamku zaprosi telewizję 
i udostępni zamkowy plener do na-
grywania programów. 

(CR)

Wojewoda 
popiera Żurawskiego

Kowalewo Pomorskie

Dokończenie ze str. 1
– Bardzo szanuję głos miesz-

kańców, od lat zajmuję się za-
wodowo obroną godności i praw 
pracowniczych, działając w NSZZ 
„Solidarność”. To dla mnie prio-
rytet, żeby słuchać ludzi i z nimi 
współpracować. Chcę się dzielić 
władzą – mówi Jacek Żurawski. 

Na spotkaniu gościł wojewoda 
kujawsko-pomorski Mikołaj Bog-
danowicz. Jego poparcie jest bar-
dzo cenne dla komitetu. „Solidarna 
Gmina” przedstawiła swój program. 
Najważniejsze, jak twierdzi Jacek 
Żurawski, są cztery punkty. Pierw-
szy określa wzmacnianie tożsamo-
ści lokalnej w oparciu o tradycję 
i historię, zwłaszcza w kontekście 
tegorocznego 100-lecia odzyskania  
niepodległości. „Solidarna Gmina” 
proponuje realizację tego punk-
tu poprzez edukację, nazywanie 
ulic i tablic imionami zasłużonych 
kowalewian oraz obchody rocznic 
i wydarzeń patriotycznych. Drugi 

punkt ściśle nawiązuje do współ-
pracy oraz więzi mieszkańców 
miasta i gminy z przedstawiciela-
mi samorządu lokalnego. Komi-
tet zakłada w tym dążenie do re-
alizacji postulatów mieszkańców 
i upodmiotowienie relacji. Trzeci 
punkt to działania w infrastruktu-
rze: tworzenie warunków ułatwia-
jących rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, pozyskiwanie terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe, 
szerokopasmowy internet, budowy 
i modernizacje dróg. Nie zabrakło 
tematu budowy obwodnicy. 

– My nie chcemy mówić 
o obwodnicy, tylko ją zbudować. 
O niej mówi się od wielu lat, czas 
to wreszcie skończyć i po prostu ją 
zrobić – zdecydowanie mówi Jacek 
Żurawski. 

Ostatnim wyróżnionym punk-
tem komitetu jest stworzenie bu-
dżetu obywatelskiego. 

Tekst i fot. (ben)
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Wiśniewski rozwiąże 
problem korków?

GOLUB-DOBRZYŃ  W poprzednich numerach naszego tygodnika przedstawiliśmy sylwetki kandydatów 
na burmistrza Golubia-Dobrzynia. Tym razem jeden z nich – Szymon Wiśniewski, wyjaśnia w jaki sposób 
chciałby rozwiązać problemy komunikacyjne naszego miasta
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Niemal każdego dnia kie-
rowcy stoją w korku. Miasto 
korkuje się w części golubskiej 
– światła na skrzyżowaniu ulic 
Hallera i Zamkowej oraz części 
dobrzyńskiej – skrzyżowanie 
ulic Sokołowska, Szosa Rypińska 
i Piłsudskiego. Dla wielu miesz-
kańców podróżujących autami 
jest to ogromny problem. Do-
tychczas w tym temacie niewie-
le się zmieniło. 

– Uważam, że jak najszyb-
ciej należy zmodernizować 

skrzyżowanie ulic Hallera, Zam-
kowej w Golubiu – podkreśla 
Szymon Wiśniewski. – Obecnie 
urząd czeka na dokumentację 
tego przedsięwzięcia. Gdy ją 
otrzymamy i jeśli zostanę bur-
mistrzem, tę inwestycję będzie-
my realizować priorytetowo. 
W tym przypadku należy przede 
wszystkim wykonać dodatkowe 
pasy do skrętu w prawo i lewo 
oraz zamontować nowoczesną 
sygnalizację świetlną, która bę-
dzie reagowała na natężenie ru-

chu oraz pieszych, którzy będą 
chcieli skorzystać z przejścia. 
Kolejne skrzyżowanie w naszym 
mieście, które wymaga jak naj-
szybszej poprawy to skrzyżowa-
nie ulic Szosa Rypińska, Piłsud-
skiego oraz Sokołowska. W tym 
miejscu zbudujemy rondo, co 
spowoduje płynność w przejeź-
dzie aut. Obie inwestycje po-
winien wykonać Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. My jako miasto 
powinniśmy do tego się dołożyć, 
podobnie jak starostwo powia-
towe w przypadku ronda przy 
ulicy Sokołowskiej. Te dwa miej-
sca to kluczowe skrzyżowania 
w mieście. Bez nich Golub-Do-
brzyń nie będzie mógł prawi-
dłowo się rozwijać. 

Przez Golub-Dobrzyń prze-
biega również kolejna droga wo-
jewódzka w kierunku Lipna. Jej 
remont także jest potrzebny. 

– Ulica Lipnowska to kolejna 
ważna arteria w mieście – mówi 
Wiśniewski. – Bez dobrych dróg 
trudno będzie nam przyciągnąć 
do Golubia-Dobrzynia przedsię-
biorców. Oni przede wszystkim 
patrzą na dobrą komunikację. 
Dlatego powinniśmy zadbać o te 
drogi w pierwszej kolejności. 
Ważny jest także wjazd do mia-
sta. Dziś każdy, kto przyjeżdża 
do Golubia-Dobrzynia od strony 
Kowalewa Pomorskiego modli 
się o stan zawieszenia swojego 

auta. Uważam, że dość już cią-
głego mówienia o dawnym prze-
jeździe kolejowym. Gdy zostanę 
burmistrzem, zajmę się tym 
temat niemal od razu. W tym 
przypadku także potrzebna jest 
konkretna współpraca między 
miastem a Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w celu wspólnego 
„nacisku” na kolej. 

W swoim programie wy-
borczym Wiśniewski wspomina 
także o planie budowy ścieżek 
rowerowych w mieście.  

– W ostatnim czasie powstał 
fragment ścieżki przy ulicy Lip-
nowskiej – tłumaczy Szymon 
Wiśniewski. – Gdy uda nam się 
rozpocząć remont ulicy Lipnow-
skiej, nie wyobrażam sobie drogi 
w tym miejscu bez ścieżki rowe-
rowej. Potrzebujemy także po-
łączyć istniejące trakty rowero-
we w mieście w jeden organizm. 
Warto stworzyć ścieżkę przy uli-
cy Żeromskiego od strony ulicy 
Sokołowskiej do ronda i w ten 
sposób mamy skomunikowane 
3 ścieżki – Lipnowska, Sokołow-
ska i Żeromskiego. W części go-
lubskiej potrzebny jest łącznik 
ścieżki przy ulicy Brodnickiej ze 
ścieżką w kierunku Owieczko-
wa. Takim naturalnym ciągiem 
łączącym oba trakty może być 
Czarna Droga. Gdy wygram, to 
zmodernizujemy tę ulicę. 

Rywale Wiśniewskiego 

wspominają o budowie obwod-
nicy i średnicówki. Jakie plany 
w tej kwestii ma kandydat? 

– Obwodnica dla Golubia-
Dobrzynia jest bardzo potrzeb-
na – mówi Wiśniewski. – Jej 
wykonanie to jednak przede 
wszystkim zadanie Zarządu 
Dróg Wojewódzkich we współ-
pracy z samorządami przez 
tereny których będzie prze-
chodzić. My jako miasto jak naj-
bardziej powinniśmy w ten dzia-
łania się włączyć. Przez minione 
cztery lata pan Piątkowski nie 
wspominał o budowie obwodni-
cy. „Wyskoczył” z tematem tuż 
przed wyborami. Uważam, że 
na tym etapie to kiełbasa wy-
borcza. Miejmy nadzieje, że po 
wyborach temat będzie realny, 
a nie skończy się tylko na roz-
mowach. Ze swojej strony doło-
żę wszelkich starań aby w ciągu 
najbliższych lat taka obwodnica 
powstała. Do tego czasu war-
to jednak również wybudować 
nową drogę łączącą ulicę Słu-
chajską z ulicą Toruńską. Ten 
odcinek jest bardzo potrzebny. 
Widać to zwłaszcza w czasie 
powrotu pracowników z firm 
na Podzamku do miasta. Wielu 
z nich nie chcąc stać w korku na 
światłach wybiera tę trasę. 

(ToB)
fot. archiwum

sPROsTOWAnie

Dokończenie ze str. 1
Ma również zapewnić bawiącym 
się tam dzieciom maksimum bez-
pieczeństwa.

– budynek został wyre-
montowany. Została wykonana 
zmiana sposobu użytkowania 
obiektu z świetlicy osiedlowej na 
Oddziały Przedszkola Publiczne-
go. Dokumentację projektową 
wykonała posiadająca stosowne 
uprawnienia firma „VIZAR” z Go-
lubia-Dobrzynia uzyskując wszel-
kie wymagane przepisami prawa 
uzgodnienia. Remont zgodnie ze 
sztuką budowlaną przeprowa-
dziła firma z uprawnieniami Gra 
– Mar z Kowalewa Pomorskiego, 
gdzie odbył się stosowny odbiór 
obiektu bez żadnych zastrzeżeń.

– dzieci z Oddziałów Zamiej-
scowych Przedszkola Publicznego 
korzystają z placu zabaw na Osie-
dlu Brodnickim zlokalizowanym 

w bliskiej odległości od budynku. 
Plac zabaw powstał w 2014 i jest 
ogólnodostępny. Poddawany jest 
kontroli i przeglądom zgodnie 
z „Instrukcją konserwacji i eks-
ploatacji urządzeń wyposażenia 
placów zabaw” opracowaną zgod-
nie z PN-EN 1176-1 i PN-EN 1176-7. 
Ponadto w 2016 r. Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego 
w Golubiu-Dobrzyniu dokonał 
kontroli przestrzegania przepi-
sów rozdziału 6 ustawy Prawo 
Budowlane.

– dzieci z Przedszkola Publicz-
nego i Oddziałów Zamiejscowych 
nie uczęszczają na żadne zajęcia 
do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury, korzystają z budynku 
gościnnie przy okazji organizowa-
nych imprez okolicznościowych 
typu: Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Dziecka itp.

Przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w placówce odbyło się 
zebranie ogólne rodziców dzieci 
uczęszczających do Oddziału Za-
miejscowego, na którym przed-
stawiono warunki funkcjonowa-
nia obiektu, toczyła się dyskusja 
dotycząca ogrodzenia obiektu, 
zasad korzystania z placu za-
baw, jednak po przedstawieniu 
sytuacji, jedynym wnioskiem 
zgłoszonym przez rodziców było 
ustawienie barierek przy wyjściu 
budynku, co zostało niezwłocznie 
wykonane. 

Reasumując nie zgadzam się 
z treścią opublikowanego artyku-
łu i proszę o zamieszczenie spro-
stowania.

Burmistrz 
Andrzej Grabowski 

Publikujemy całe sprosto-
wanie. W następnym wydaniu 
odniesiemy się do treści pisma. 

POWiAT Pamiętaj o pasach 
W piątek 28 września na drogach powiatu golubsko-dobrzyń-

skiego policjanci przeprowadzili działania pn. ,,PASY”. Podczas ak-
cji, która miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na korzystanie z pasów 
bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci 
w specjalnych fotelikach ochronnych. Funkcjonariusze ujawnili 10 naru-
szeń niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa. W sześciu 
przypadkach niestosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczyło 
kierowców, a w czterech przypadkach dorosłych pasażerów. 

(ToB)

na sygnale

***
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Gmina Radomin

Muzyczna uczta
W sobotę 6 października w Ośrodku Chopinowskim 
w Szafarni koncert muzyki dawnej zagra Kapela Non 
Grata.

Guillaume’a de Machaut, Johna 
Dowlanda, Giovanniego Stefan-
niego, Giulio Cacciniego, Henry-
’ego Purcella, Georga Friedricha 
Händla. Początek koncertu o go-
dzinie 17.00.

– Ośrodek Chopinowski 
w Szafarni bierze udział w akcji 
„Polska zobacz więcej – weekend 
za pół ceny”. Do Państwa dyspo-
zycji dajemy bilety w obniżonych 
cenach 5 zł – bilet ulgowy, 10 zł 
– bilet normalny. Dodatkowo da-
jemy 50% upust na wybrane pro-
dukty w naszej kawiarni – wyja-
śnia Bartłomiej Kozłowski. 

Bilety w cenie 5/10 złotych 
można rezerwować telefonicznie 
(56 682 79) lub za pomocą elek-
tronicznego systemu rezerwacji. 
Ośrodek zastrzega, że wszystkie 
nieodebrane rezerwacje są auto-
matycznie anulowane 20 minut 
przed koncertem i ponownie 
skierowane do sprzedaży. Nie 
dotyczy osób korzystających 
z Chopin Busa.

(ToB), fot. nadesłane

W Szafarni zabrzmią  utwory 
wokalne z dawnych epok z to-
warzyszeniem instrumentów 
historycznych takich jak: lutnia, 
psałterium, viola da gamba, teo-
rba, gitara barokowa i nie tylko. 

Pieśni miłosne średniowiecza, 
renesansu i baroku wykonają: 
Tomasz Kurjata, Agnieszka Wit-
ki, Tomasz Leszczyński, Pola Be-
rensdorff. W programie znalazły 
się kompozycja między innymi: 

studenci wrócili do nauki
GOLUB-DOBRZYŃ  Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje już kilkanaście lat. Fre-
kwencja wciąż jest znakomita, co potwierdziła niedawna inauguracja roku akademickiego 

R E K L A M A

Ostatnia środa dla słucha-
czy UTW była dniem podniosłym. 
W pomieszczeniach Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki w Golubiu-Do-
brzyniu nastąpiło uroczyste otwar-

cie nowego roku akademickiego. 
Otwarcia dokonał dziekan Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy prof. dr inż. Cezary Kościelak. 
Oprócz osób będących już słucha-

czami, przybyły nowe osoby, które 
chcą poszerzyć swoją wiedzę i włą-
czyć się aktywnie w życie UTW.

– Program Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Golubiu-Dobrzyniu 
jest bardzo bogaty. Każdy chętny 
mieszkaniec naszego miasta ma 
okazję do uczestniczenia w jego 
życiu – zachęca koordynator UTW 
Janina Tuszyńska.

W pierwszym dniu roku aka-
demickiego wysłuchano również 
wykładu. Temat był bardzo intry-
gujący – „Medycyna Dalekiego 
Wschodu”. Prof. Kościelak poruszył 
problem leczenia niekonwencjo-
nalnego w porównaniu do naszej 
europejskiej medycyny. Czy jednak 
na pewno niekonwencjonalnego? 
Przecież na Dalekim Wschodzie 
mieszka około 4 mld ludzi, któ-
rzy ten rodzaj medycyny traktują 

jako coś normalnego. Na wykładzie 
można  było poznać różne metody 
leczenia takie jak: akupresura, aku-
punktura, koloroterapia, bioener-
goterapia i wiele innych. 

Jednak UTW to nie tylko wy-
kłady i zaliczenia – to również 
szeroko pojęta integracja i pozna-
wanie świata. Już w październiku 
słuchacze wyjeżdżają do teatru 

muzycznego „Roma” na musical 
„Piloci”. Niektórzy z członków UTW 
wyjeżdżają również na Majorkę do 
Hiszpanii (relacja wkrótce). Także 
w październiku słuchacze wezmą 
udział w konferencji naukowej 
w Toruniu, podsumowującej cykl 
w ramach programu „Senior też 
badacz”. 

Tekst i fot. (Maw)

Statystyczny kandydat
Aż 37 mieszkańców naszego powiatu powalczy 
o mandaty radnych. 16 chce zostać wójtem lub bur-
mistrzem. Prześwietlamy jak wygląda statystyczny 
kandydat.

Powiat

W wyborach do rad gmin 
i powiatu wystartuje 127 pań i 248 
mężczyzn. Oznacza to przewa-
gę panów w stosunku 34 do 66%. 
Jeszcze gorzej przedstawia się 
przewagą mężczyzn w wyborach 
na wójtów i burmistrzów. Tu za-
rejestrowano 5 pań i 11 panów. 
Niewiele kobiet startuje w wybo-
rach, ale jeszcze mniej zdobywa 
mandat. W obecnej kadencji na 90 
miejsc e radach miast i gmin w na-
szym powiecie zasiadało zaledwie 
21 kobiet.

Statystyczny kandydat ma od 
40 do 59 lat. To niemal połowa 
wszystkich startujących. Najmniej 
aktywną grupą są młodzi. Zaledwie 

36 osób w wieku od 18 do 29 roku 
życia zdecydowało się powalczyć 
o mandat. W wyborach do rady 
powiatu najmłodszy kandydat 
ma 18 lat, najstarszy 73. Podobna 
dysproporcja wiekowa występuj 
w wyborach do rady miasta. Tu 
najmłodszy kandydat także dopie-
ro co ukończył wiek uznawany za 
pełnoletni. Najstarszy kandydat 
ma za to 75 lat. W gminie Golub-
Dobrzyń najmłodszy kandydat 
ma 21 lat, najstarszy 70. W jednym 
z okręgów dojdzie do pojedynku 
doświadczenia z młodością, ponie-
waż rywalizować będą ze są m.in. 
23-latek i 70-latek.

(pw)
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Nowa szansa dla gminy
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  O tym dlaczego zdecydował się kandydować na wójta gminy Golub-Dobrzyń, 
o tym jaki ma pomysł na urząd i gminę, o programie jego komitetu i kandydatach na radnych rozmawia-
my z Filipem Szreterem

– Zdecydował się pan na 
start w wyborach na wójta gminy 
Golub-Dobrzyń, dlaczego akurat 
ta gmina?

– W gminie Golub-Dobrzyń 
mam rodzinę i wielu przyjaciół. 
Znam też z terenu tej gminy wielu 
mieszkańców, rolników. Często sły-
szałem jakie mają potrzeby, czego 
im brakuje. Przyglądałem się od 
dłuższego czasu jak funkcjonuje 
gmina Golub-Dobrzyń i doszedłem 
do wniosku, że faktycznie oni mają 
rację. Ta gmina potrzebuje zmiany, 
świeżego spojrzenia, nowej szan-
sy. Wiem, że mogę to zaoferować, 
mam doświadczenie. Wiem też, że 
mam silne zaplecze stąd ta decy-
zja.

– Zaplecze? O czym mówi-
my?

– Wspaniała ekipa naszego ko-
mitetu, nasi kandydaci na radnych. 
To ludzie z dużym doświadcze-
niem. Mieli styczność ze środkami 
publicznymi czy unijnymi, mamy 
też handlowców, leśników, rolni-
ków nauczycieli. Osoby wspierające 
nasz komitet też mają ogromne 
doświadczenie w różnych dziedzi-
nach. To razem daje super ekipę, 
która potrafi wypracować najlepsze 
rozwiązanie dla mieszkańców gmi-
ny. Mam też wsparcie posłów m.in. 
Iwony Michałek, z którą współ-
pracuję od lat. Mam też wsparcie 
w jednostkach wyższego szczebla. 
Ministerstwa edukacji, rolnictwa 
czy kultury to jednostki, z którymi 
moja współpraca układa się bardzo 
dobrze.

– Brzmi wspaniale, jednak 
pojawiły się głosy i plotki, że za 
młody, że idzie po stanowisko, 
a w ogóle to szaleje np. za kie-
rownicą…

– Od razu utnę to pytanie. Jak 
powiedział Stefan Pacek – „Fakty 
zawsze się spóźniają. Plotki są szyb-

sze”. Porozmawiajmy o faktach. Nie 
ma sensu zagłębiać się w plotkach, 
które zapewne rozpuszczają ludzie 
mi przeciwni. To ich negatywna 
kampania. Ja chcę i będę prowadził 
kampanię pozytywną, opartą na 
faktach. A fakty są takie, że jestem 
osobą niekaraną dlatego startuję 
i tu zakończmy już wątek o jakiejś 
szaleńczej jeździe autem, której nie 
było. Nie idę po władze czy stanowi-
sko, idę pomóc tej gminie, bo mnie 
o to poproszono i sam dostrzegam, 
że jestem tam potrzebny. Traktuję 
to jako powołanie, jako służbę.

– Czyli jak? Jakim pan będzie 
wójtem?

– W służbie tej będę się kie-
rował przede wszystkim dobrem 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny Golub-Dobrzyń. Będę wójtem 
przyjaznym, dyspozycyjnym dla 
każdego, otwartym na wszelkie su-
gestie, propozycje czy plany zmie-
rzające do realizowania wspólnego 
dobra. Jako wójt będę przedsta-
wicielem każdej grupy społecznej, 
każdego mieszkańca bez znaczenia 
czy będzie to zamożny przedsię-
biorca, rolnik czy mniej zamożny 
obywatel. Każdy z nas ma potrzeby 
i swoje problemy z którymi zwraca 
się do urzędu gminy, a ja jako wójt 
stanę się pracownikiem mieszkań-
ców, którzy mnie wybrali. Pracow-
nikiem, którego wybrano na 5 lat, 
po to by służył pomocą i godnie 
reprezentował. Jestem przekona-
ny, że moje kompetencje i dotych-
czasowe doświadczenie zawodowe 
także w Radzie Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego, szerokie wsparcie 
w jednostkach rządowych oraz 
moje cechy charakteru takie jak po-
święcenie, zaangażowanie, zrozu-
mienie, empatia, charyzma i chęć 
działania spowodują, że urząd wój-
ta nie będzie tylko zwykłą posadą, 
a funkcją z powołania.

– Czy opracował pan pro-
gram dla gminy Golub-Dobrzyń?

Tak, mamy program. Zawar-
liśmy w nim wiele ważnych punk-
tów. Jednym z nich jest konieczność 
zrównoważonego rozwoju całej 
gminy Golub-Dobrzyń. W naszych 
działaniach żadna miejscowość nie 
zostanie pominięta w planach roz-
woju. Jest dla mnie bardzo ważne, 
by pozyskiwać środki unijne, pro-
wadzić inwestycje już od kolejnego 
dnia po rozpoczęciu pracy. Nie ma 
czasu na zwłokę i czekanie na pią-
ty rok wyborczy. Jak już mówiłem 
wiem z jakimi problemami boryka 
się gmina Golub-Dobrzyń oraz jej 
mieszkańcy i jakich rozwiązań po-
trzeba. Gmina z moją osobą jako 
wójtem będzie się systematycznie 
rozwijała.

– Co jest jeszcze dla pana 
ważne, co zawarł pan w swoim 
programie?

– Wójt musi być dyspozycyjny 
i aktywny. Sprawne zarządzanie, 
administracja, szybkie załatwianie 
spraw mieszkańców to priorytet. 
Wójt i urząd powinni wykazać się 
szerokimi kompetencjami i chę-
cią współpracy właśnie z radami, 
społecznościami, stowarzysze-
niami. Gmina aktywna to także 
realizacja szeregu programów dla 
poszczególnych społeczności. Dla 
mnie wójt i urzędnicy to pracow-
nicy mieszkańców, którzy muszą 
aktywnie i sumiennie wypełniać 
swoje obowiązki. Wójt, rada gminy 
i mieszkańcy muszą stanowić jed-
ność. Tylko wtedy gmina ma szanse 
na rozwój, a mieszkańcy na to, by 
żyło się lepiej. Nie może być tak, 
że władza sama decyduje. Po to 
są wybierani radni, by byli głosem 
mieszkańców. Chcemy, aby ten głos 
był słyszalny, dlatego też oprócz 
radnych poszczególne środowiska 
i społeczności będą reprezentowa-
ły utworzone rady.

– To jakiś nowatorski po-
mysł?

– Nie wiem czy nowatorski, 
ale ja będę chciał w gminie Golub-
Dobrzyń powołać takie rady. Rada 
rolnicza, przedsiębiorców, han-
dlowców, nauczycieli, rodziców, 
młodzieżowa, seniorów, straża-
ków czy nawet gospodyń. Ja jako 
wójt podejmę otwartą współpracę 
z radami. Rady otrzymają pomoc 
w zawiązaniu się, będą miały moż-
liwość organizowania nieodpłatnie 
zebrań, swoich sesji. Przedstawiciel 
każdej z rad będzie mile widziany 
na Sesjach Rady Gminy, by złożyć 
głos w imieniu swojej społeczności, 
przekazać zastrzeżenia czy nowe 
pomysły, aby w efekcie razem 

z urzędem i wójtem je realizować. 
W kwestii znaczących zmian czy 
inwestycji będę prowadził konsul-
tacje społeczne. Tak widzę wspólne 
działanie na rzecz mieszkańców 
i gminy.

– Gmina Golub-Dobrzyń 
to gmina rolnicza, czy w swoim 
programie i działalności bierze 
pan to pod uwagę?

– Oczywiście. Dbanie o dobro 
i rozwój gospodarstw oraz wy-
chodzenie naprzeciw ich potrze-
bom to obowiązek. Konieczne jest 
stworzenie urzędu przyjaznego 
rolnikom poprzez np. utworzenie 
specjalnej komórki rolniczej. Szyb-
kie doradztwo, pomoc, sprawna 
realizacja wniosków o odszkodo-
wanie. Stały kontakt z minister-
stwem rolnictwa. Wdrożenie sys-
temu ostrzegania przed klęskami 
żywiołowymi oraz wewnętrznego 
programu pomocowego. Skutecz-
ne odwadnianie pól i oczyszczanie 
rowów melioracyjnych. Bieżące 
utrzymanie dróg dojazdowych na 
pola. Promocja lokalnych produk-
tów. Będziemy działać na rzecz rol-
ników, bo oni ciężką pracą w polu 
działają dla nas.

– A jeśli chodzi o rozwój go-
spodarczy gminy?

– Gmina, aby się rozwijać po-
trzebuje programu opracowanego 
na kilka lat. Rozwój gminy nie może 
być realizowany wybiórczo i z przy-
padku. Płynny i przemyślany rozwój 
infrastruktury, nie odcinkowy oraz 
wybiórczy jest kluczem do sukcesu 
gospodarczego. Kierunki rozwoju 
muszą być wyznaczane mądrze 
i spójnie z powziętym planem. Do-
bra gospodarka gminy to sięganie 
po wszystkie z możliwych środków 
zewnętrznych oraz form wsparcia. 
Wójt i urząd w tej kwestii powinni 
aktywnie działać. Niezbędne jest 
stworzenie punktu konsultacyjne-
go z którego usług w kwestii pozy-
skiwania środków będzie korzystać 
zarówno urząd jak i przedsiębiorcy, 
mieszkańcy czy rolnicy. Dobra go-
spodarka to gmina otwarta na roz-
wój przedsiębiorczości szczególnie 
wśród młodych mieszkańców. Czę-
sto właśnie brak wsparcia ze strony 
urzędu powoduje falstart wszelkich 
inicjatyw gospodarczych. Konsulta-
cje i programy edukacyjne oraz po-
moc to cel dla rozwoju gospodarki 
w gminie. Dla mnie to wytyczne dla 
rozwoju gminy Golub-Dobrzyń.

– Szkolnictwo…
– To przyszłość Gminy. Dlate-

go niezbędna jest wysoka jakość 
działania na rzecz placówek oświa-
towych. Nie zamknę żadnej ze 
szkół, bo dzieci to przyszłość gminy 

Golub-Dobrzyń. Moja współpraca 
m. in. z posłanka Iwoną Michałek 
daje szansę na to, by szkolnictwo 
w gminie Golub-Dobrzyń było do-
inwestowane.

– Ważne też jest bezpieczeń-
stwo i infrastruktura, będą dzia-
łania w tym kierunku?

Zdrowie i życie mieszkańców to 
oczywistość. Dobry wójt kieruje się 
zwłaszcza ich dobrem. Wprowadze-
nie systemu wczesnego ostrzega-
nia i odpowiedniej opieki lekarskiej 
wspomaganej cyklicznymi badania-
mi organizowanymi przez urząd we 
współpracy z firmami medycznymi 
to niezbędne działania.  Również 
ścisła współpraca z policją i stra-
żą pożarną są tutaj kluczowe. Nie 
chcemy, by komukolwiek działa się 
krzywda. Ważne są drogi, bo od ich 
jakości zależy życie gminne i roz-
wój gminy. Również infrastruktura 
poboczna czyli chodniki, odwod-
nienie, oświetlenie, znaki drogowe, 
przejścia dla pieszych i lustra. Ta-
blice informujące o numerach do-
mów wzdłuż dróg gminnych. Także 
wspólnie z Lasami Państwowymi, 
poprawienie jakości dróg leśnych, 
ich oznaczenie i budowa miejsc po-
stoju. Skuteczne odśnieżanie dróg 
zimą. Także monitorowanie jakości 
wody pitnej. Wdrożenie tych dzia-
łań to dla nas konieczność. Oprócz 
pracy i działania na rzecz rozwoju 
gminy niezbędna jest też rekreacja 
i przyjemność. Budowa siłowni 
plenerowych, skateparków, parku 
linowego, gier plenerowych. Prze-
kształcanie centów wsi w centra 
rekreacyjne, gotowe do wspólnego 
spędzania czasu i integracji miesz-
kańców. Zwiększymy wsparcie dla 
istniejących klubów i zespołów, dla 
KGW i OSP. Stworzymy program 
wyszukiwania młodych talentów 
i wspomożemy ich rozwój. A cy-
kliczne imprezy umilą życie miesz-
kańców na terenie gminy Golub-
Dobrzyń i wspomogą jej promocje. 
To także niezbędne działania, które 
wdrożymy.

– Jak można się kontaktować  
z panem i pana kandydatami na 
radnych?

– Wkrótce ruszamy na spotka-
nia wyborcze. Polecam też śledzić 
mój oficjalny Fanpage, tam za-
mieszczamy wszelkie informacje. 
Przedstawiamy tam naszych kan-
dydatów na radnych, elementy na-
szego programu i terminy spotkań. 
Na bieżąco odbieramy też maila 
kwwporozumienie.gminagolub@
gmail.com.

(CR)
fot. nadesłane
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wojskowa szkoła
GMINA ZBÓJNO  Zespół Szkół w Zbójnie otrzymał patrona. Społeczność szkolna – uczniowie, na-
uczyciele oraz rodzicie wybrali imię „Wojska Polskiego”. Z tej okazji placówka otrzymała również nowy 
sztandar

Nieletni z narkotykami
Kryminalni z Golubia-Dobrzynia na terenie kom-
pleksu leśnego w gminie Golub-Dobrzyń zatrzymali 
16-latka, który miał przy sobie narkotyki. Teraz spra-
wą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

Gmina Golub-Dobrzyń

W piątek 28 września poli-
cjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej, na 
podstawie swoich wcześniejszych 
ustaleń, zatrzymali na terenie 
kompleksu leśnego w gminie Go-
lub-Dobrzyń 16-letniego miesz-
kańca gminy, który posiadał przy 
sobie zawiniątko z zawartością 
białej substancji. 

– Po zbadaniu i przeważeniu 
substancji przez technika krymi-
nalistyki okazało się, że jest to 

środek psychotropowy w postaci 
amfetaminy w ilości prawie gra-
ma – tłumaczy asp. sztab. Mał-
gorzata Lipińska z KPP Golub-Do-
brzyń. 

Jeszcze tego samego dnia 
kryminalni w obecności opieku-
na prawnego wykonali czynno-
ści procesowe z nieletnim. Teraz 
sprawą 16-latka zajmie się sąd ro-
dzinny w Golubiu-Dobrzyniu.

(ToB)

W uroczystości wzięła udział 
orkiestra wojska oraz szereg 
licznie zaproszonych gości. Byli 
przedstawiciele kuratorium 
oświaty, policji, straży pożarnych, 
zaprzyjaźnionych szkół oraz sa-
morządowcy i rodzice uczniów. 

– Serdecznie podziękowania 
należą się żołnierzom za udział 
w tym najważniejszym dla na-

szej społeczności wydarzeniu, 
będąc jednocześnie pełni podzi-
wu dla ich wytrwałości, którzy 
stali uśmiechnięci, a temperatura 
przekraczała 30 stopni Celsjusza – 
podkreśla dyrektor Zespołu Szkół 
w Zbójnie Dariusz Kosowski. 

(szyw) 
fot. nadesłane

Wojsko, reprezentacje innych szkół oraz goście przemaszerowali z kościoła do szkoły

Uczniowie złożyli ślubowanie na nowy sztandar

Szkoła otrzymała nowy sztandar

Sztandar został przekazany społeczności szkolnej
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pomnik jak nowy
GOLUB-DOBRZYŃ  W minioną niedzielę została odsłonięta Figura Matki Bożej, odnowiona w ramach 
budżetu obywatelskiego

R E K L A M A

R E K L A M A

Inicjatorem wyremontowa-
nia figury był społeczny komi-
tet „Przywrócić pamięć”, pod 

kierownictwem Ewy Każmier-
kiewicz – lokalnej działaczki 
społecznej. Została odnowiona 

elewacja figury, zamontowano 
oświetlenie, a także uporządko-
wano teren wokół pomnika, na-
sadzając nowe krzewy i drzew-
ka ozdobne. Zamontowano 
również tablicę pamiątkową ku 
pamięci przodków, którzy żyli 
w tamtych czasach.

Pomnik Matki Bożej został 
postawiony w podziękowaniu za 
uratowanie życia wielu miesz-
kańców miasta w sierpniu 1914 
roku. Wtedy to ówczesny ko-
mendant miasta Fuchs z garni-
zonu pruskiego zagroził miesz-
kańcom Dobrzynia śmiercią, 
w odpowiedzi na domniemaną 
napaść na żołnierzy pruskich. 

Mieszkańcy miasta podczas mszy świętejKoło Gospodyń Wiejskich z Podzamku GolubskiegoŻołnierze pruscy

Została odsłonięta Figura Matki Bożej, odnowiona 
w ramach budżetu obywatelskiego

Do tego jednak nie doszło, a ura-
towani mieszkańcy, jako „dowód 
natury boskiej”, postanowili 
odbyć pielgrzymkę do klaszto-
ru w Oborach oraz wznieść po-
mnik poświęcony Matce Bożej. 
Pielgrzymka odbyła się w 1935 
roku, a pomnik został posta-
wiony dopiero dwa lata póź-
niej. Przetrwał ona lata II wojny 
światowej w uszkodzonym sta-
nie (zerwano orła, usunięto mo-
dlitewny napis, urwano prawą 
rękę). Pierwotny kształt pomnik 
odzyskał dopiero w 1989 roku 
i tak było do dnia dzisiejszego.

Niedzielna uroczystość, 
oprócz charakteru czysto reli-

gijnego, miała również wymiar  
patriotyczny, co w swoim ka-
zaniu podkreślił ks. Czesław 
Rychlicki. Odbyła się również 
inscenizacja pamiętnego dnia 
z 1914 roku, przedstawiona przez 
grupę rekonstrukcyjną „Dragon” 
z Gniezna. 

Organizatorzy zadbali rów-
nież, aby mieszkańcy miasta 
mogli skosztować wyrobów 
regionalnych przygotowanych 
przez koła gospodyń wiejskich 
z Podzamku Golubskiego, Wę-
gierska i Skępska. Swoje wyroby 
pokazało także Koło Gospodyń 
Miejskich z Golubia-Dobrzynia. 

Tekst i fot. (Maw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Orkiestra z długim stażem
Orkiestra dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie, ob-
chodzi 35-lecie działalności. Z tej okazji w weekend w domu kultury zorganizo-
wano huczne obchody jubileuszu. 

Organizatorzy tj. zarząd OSP 
w Nowogrodzie, wraz z domem 
kultury, postanowili zaprosić do 
Golubia-Dobrzynia całą orkiestrę 
oraz mieszkańców Nowogrodu 
i okolic na uroczyste obchody rocz-
nicy. 

Orkiestra Dęta OSP w Nowo-
grodzie powstała w 1983 roku, z ini-
cjatywy prezesa OSP Bronisława 
Szyjkowskiego. Pierwszym kapel-
mistrzem był Henryk Kołodziejski, 
orkiestra liczyła wtedy 13 członków. 
W pierwszych latach swej działal-
ności uświetniała swoją grą uro-
czystości w kościele parafialnym 

w Nowogrodzie. Z biegiem lat brała 
również udział w imprezach stra-
żackich na terenie całego powiatu, 
grając podczas wręczania sztanda-
ru różnym jednostkom OSP i pod-
czas zawodów strażackich. 

Po śmierci Kołodziejskiego 
w 1998 roku nowym kapelmistrzem 
został Jerzy Trościński. Skład orkie-
stry również uległ zmianie. W 2009 
roku miejscowy proboszcz ks. 
Krzysztof Wiśniewski podjął inicja-
tywę odnowienia orkiestry. Zmobi-
lizował młodzież z Nowogrodu do 
aktywnego włączenia się w skład 
orkiestry. Nowym kapelmistrzem 

został Piotr Dołęgowski (nauczyciel 
z Torunia), który tchnął nowego 
ducha w zespół. Nowi członkowie 
to również młodzież, która swoje 
umiejętności podnosiła w szkole 
muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu. 
Od 2010 roku orkiestra zaczęła 
grać w nowym, poszerzonym skła-
dzie. Obecnie tworzy ją 19 młodych 
muzyków. 

W niedzielę  nie zabrakło po-
dziękowań dla obecnych i byłych 
muzyków, nie zapomniano rów-
nież o rodzinach byłych i nieżyją-
cych już założycieli orkiestry. 

Tekst i fot.(Maw)

Aktualny skład zespołu
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kasa na targowiska

Rusza nowy nabór wniosków o wsparcie na budowę, przebudowę lub 
wyposażenie targowisk. Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, w naszym regionie powstaną kolejne miejsca, w których 
mieszkańcy będą mogli nabyć świeże produkty bezpośrednio od ich lo-
kalnych wytwórców. Wnioski są przyjmowane do 12 października. 
Targowiska, które powstaną w ramach realizacji projektów będą 
utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektro-
energetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sa-
nitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Zadaszone stoiska będą zaj-
mować co najmniej połowę powierzchni handlowej. Wszystkie obiekty 
oznaczone zostaną nazwą ,,Mój Rynek”. Szczegóły na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu.

Wsparcie na przedsiębiorstwa społeczne 

i opiekę paliatywną

Podmioty ekonomii społecznej, czyli na przykład 

spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, 

organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółki non-

profit mogą liczyć na wsparcie w ramach zbliżają-

cego się konkursu Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Pomoc będzie przeznaczona przede wszystkim na 

tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podmioty 

ekonomii społecznej, ale też na szkolenia pracow-

ników i wolontariuszy czy bezzwrotne dotacje na 

utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Wnioski 

można składać od 28 września.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 rok 

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po któ-
rym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on  
4,2774 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opra-
cowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszcze-
gólnych płatności. 
Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. 
wyniesie 14,8 mld złotych. W projektowanych rozporządzeniach staw-
ki zostały określone w następującej wysokości: jednolita płatność ob-

szarowa – 459,19 zł/ha; płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha; 
płatność dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha; płatność dodatkowa 

– 178,01 zł/ha; płatność do bydła – 293,04 zł/szt.; płatność do 
krów – 373,70 zł/szt. Szczegóły na stronie resortu rolnictwa.

1,126 mld zł trafiło do rodzin 

W ramach nowego programu „Dobry start” od 1 lipca do 21 września złożono już ponad  3 mln wniosków. Większość z nich rodzice przesłali wygodniejszą drogą elektroniczną – 1,51 mln. Tradycyjnych wniosków papie-rowych było 1,5 mln. W ciągu niemal trzech miesięcy działania programu już 81% upraw-nionych uczniów (3,8 mln) otrzymało wspar-cie w wysokości 300 zł na szkolną wyprawkę. Oznacza to, że z budżetu państwa do rodzin trafiło ok. 1,126 mld zł oraz 4,2 mln zł dla dzieci z pieczy zastępczej.

Zmiany w programie „Opieka 75+” 

Od nowego roku program „Opieka 75+” skierowany będzie nie tylko 
do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozo-
stających w rodzinach. W programie będą mogły uczestniczyć również 
gminy, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze, poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których 
założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe 
z programu będą mogły być przeznaczone na: dofinansowanie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w roku 
2018 i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w roku 2019, a także dofinansowanie usług opie-
kuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie 
otrzymywały tych usług w roku 2018.

Nowelizacja ustawy  
Prawo oświatowe przyjęta przez rząd 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmia-
nie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie 
oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez 
ministra edukacji narodowej. Zgodnie z nim, sa-
morządy otrzymają zwiększoną subwencję oświa-
tową na uczniów szkół kształcących w zawodach, 
na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku 
pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżo-
wego. Prognoza ta będzie określana przez ministra 
edukacji narodowej w obwieszczeniu.

Pomoc klęskowa – termin naboru wniosków wydłużony

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął 
decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie 
pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tego-
rocznej suszy lub powodzi. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowa-
ne do 28 września (w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% 
w danej uprawie) i od 26 września do 17 października (w przypadku 
szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej 
uprawy). Decyzją ministra oba terminy zostały wydłużone do 31 paź-
dziernika 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku 
szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 70% 
danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, oraz 500 zł do 
1 ha powierzchni upraw w przypadku szkód powstałych w uprawach rol-
nych wynoszących co najmniej 30% danej uprawy i mniej niż 70% danej 
uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc 
trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego 
informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały. Wniosek 
należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR. 
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Pies pasterski 
w smartfonie
Czujniki monitorujące podstawowe funkcje życiowe 
krów stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza 
w Australii, gdzie większość wypasu bydła odbywa się 
na rozległych terenach, bez całodobowej obserwacji 
przez człowieka. 

Rynek mleka

Finanse

Rynek cukru

Mleczarskie proroctwa
Ulga po wypadku

Kampania ruszyła

Po długich miesiącach wzrostów cen produktów mleczarskich w Polsce i na świe-
cie, mleko na rynkach hurtowych tanieje. Czy odbije się to na cenach w skupie? 
I czy masło wreszcie będzie tańsze?

28 września władze Funduszu Składkowego Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników zawarły roczną umowę 
na grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków i chorób dzieci osób objętych spo-
łecznym ubezpieczeniem rolników.

Każdy, kto ostatnio odwiedził sklep zauważył z pew-
nością, że cukier jest tani jak nigdy. Za kilogram za-
płacimy 2 zł lub nawet mniej. Jeszcze rok temu ceny 
oscylowały wokół 3 zł/kg. To, co cieszy konsumentów, 
smuci plantatorów buraków. W lipcu tego roku za 
tonę cukru płacono 342 euro.

CiekawostkiPrima aprilis 
nie do śmiechu

SZACOWANIE STRAT  Rząd obiecał rolnikom pomoc w niwelo-
waniu strat spowodowanych przez suszę. Teoretycznie na więk-
sze wsparcie mogą liczyć ci, którzy ubezpieczyli przynajmniej 
połowę swoich upraw. Diabeł tkwi jednak w szczegółach

Australijscy farmerzy inwe-
stują w czujniki funkcji życio-
wych, które skrywane są w kol-
czykach. Technologia pochodzi 
z USA. Jedno ze stad, w których 
zainwestowano w czujniki, po-
siada ok. 10 tysięcy sztuk bydła. 
Cała jego kontrola odbywa się 
przy pomocy zwykłego smartfo-
na. 

System składa się z trzech 
komponentów. Pierwszym są 
wspomniane kolczyki z wbudo-
wanymi termometrami i pul-
somierzami. Zbierają one dane 
z ciała krowy. Drugi element to 
czytniki danych. Są one rozmiesz-
czone w różnych miejscach far-
my i mają za zadanie odbierać in-
formacje. Zasięg czytnika to krąg 
o promieniu 300 metrów. Trzeci 
element do aplikacja na smartfo-
na o nazwie HerdDogg (w języku 
polskim, w wolnym tłumaczeniu, 

to pies pasterski). Opanowanie 
jej działania jest bardzo proste. 
Na ekranie telefonu farmera po-
jawia się wiele symboli przypo-
minających kształtem kolczyki. 
Te, które są zaznaczone na zielo-
no, oznaczają zwierzęta zdrowe. 
Te oznaczone na żółto to bydło 
o podwyższonej temperaturze, 
natomiast te na czerwono wska-
zują, że należy pilnie podjąć in-
terwencję weterynaryjną. 

Wcześniej firma testowa-
ła czujniki na farmach w USA. 
Dzięki nim gospodarze wykry-
wali chorobę zwierząt średnio  
3 dni wcześniej niż przy meto-
dzie zwykłego oglądu. To pozwa-
lało zaoszczędzić na wydatkach 
na weterynarza. W naszych wa-
runkach, gdzie stada bydła nie 
są zbyt liczne, zwykły, codzienny 
dozór powinien wystarczyć.  

(pw), fot. ilustracyjne

Aby ustalić uśrednione ceny 
produktów mleczarskich, korzy-
stamy ze Zintegrowanego Syste-
mu Rolniczej Informacji Rynko-
wej. Jest on obsługiwany przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Według stanu na 23 września, 

masło w blokach sprzedawano za 
22,96 zł, a masło ekstra za 24,35 zł. 
To niewielki spadek w stosunku do 
poprzednich miesięcy, ale większe 
zmiany są na rynku światowym, 
gdzie masło i mleko tanieją szyb-
ciej. Co trzeci litr polskiego mle-
ka wyjeżdża za granicę, więc jeśli 
spadki się utrzymają, ceny mleka 
w skupach też mogą spaść. 

Największym zagrożeniem dla 
polskiego mleka jest konkurencja 
ze strony Nowej Zelandii na rynku 
chińskim. 

Póki co, popyt na mleko jest 
wciąż bardzo duży. Mleczarnie 

w pierwszym półroczu kupiły 
o 2,9% mleka więcej niż w poprzed-
nim półroczu. Eksperci bankowi 
z Credit Agricole przewidują, że 
do końca 2019 roku ceny mleka 
powoli, ale systematycznie będą 
spadać. W Polsce ma być to obniż-
ka nieznaczna – ze 140 zł za 1000 
litrów pod koniec tego roku do 135 
zł pod koniec przyszłego roku. Nie-
stety, ceny skupu to nie wszystko. 
Hodowcy odczuwają wzrost kosz-
tów produkcji. Drożeje prąd, pasza 
i inne materiały. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Umowa ma spore znaczenie 
dla dzieci rolników. Ubezpieczenie 
obejmuje młodzież do 16. roku 
życia, która pozostaje we wspól-
nym gospodarstwie z rodzicami. 
Jedyny warunek, by mu podlegać, 
to ubezpieczenie jednego z ro-
dziców w KRUS. Potwierdzeniem 
jest zaświadczenie Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
informujące, że rodzic lub opie-
kun prawny jest objęty ubezpie-
czeniem społecznym rolników 
w pełnym zakresie (ubezpiecze-
niem emerytalno-rentowym 
oraz ubezpieczeniem wypadko-
wym, chorobowym i macierzyń-

skim) w KRUS-ie lub był objęty 
tym ubezpieczeniem w okresie 
polisowym.

Jeśli dziecku stanie się krzyw-
da, szkodę należy zgłaszać pocztą 
elektroniczną pod adres zglosze-
nia.krus@ubezpieczeniapocz-
towe.pl lub listem poleconym: 
Pocztowe Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych, ul. Mickiewi-
cza 19, 26-600 Radom. Formularz 
zgłoszenia straty można znaleźć 
na stronach internetowych KRUS. 
Pracuje także infolinia. Dzwoniąc 
pod numer 48 370 43 21 uzyskamy 
pomoc merytoryczną. 

(pw)

Kiedy rok temu uwolniono 
rynek buraków i zniesiono system 
kwotowy, powierzchnia upraw 
wzrosła. Dodatkowo do Europy 
zaczął napływać tani cukier spoza 
kontynentu. 

We wrześniu pierwsze cu-

krownie rozpoczęły sezon, który 
nie zapowiada się zbyt okaza-
le. Susza sprawiła, że buraki są 
mniejsze niż rok temu, ale z kolei 
duże nasłonecznienie wpływa na 
zawartość cukru - wynosi ona 18 
proc. i więcej. Szacuje się, że plon 

z hektara wyniesie od 65 do 80 
ton. Na najsłabszych ziemiach, 
które dodatkowo doświadczyła 
susza, zbiory będą niższe i wynio-
są ok. 50 ton. To rezultat, który 
może nie pokryć kosztów produk-
cji. Niektórzy mogą mieć problem 
z wywiązaniem się z umowy kon-
traktacyjnej. 

CIBE, czyli Międzynarodo-
wa Konfederacja Europejskich 
Plantatorów Buraka, apeluje już 
o podjęcie działań przez poli-
tyków, by zapewnić jasne zasa-
dy kontraktacji. Chodzi przede 
wszystkim o ochronę plantato-
rów w sytuacji, gdy dojdzie do 
nieprzewidzianych sytuacji pogo-
dowych np. suszy. CIBE niepokoją 
także coraz bardziej restrykcyjne 
przepisy dotyczące stosowania 
środków ochrony roślin. Konku-
rencja spoza Europy nie ma ta-
kich przeszkód i dlatego jej cukier 
jest tańszy. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rolnicy, którzy ubezpieczyli 
uprawy po 1 kwietnia są trakto-
wani tak, jakby nie spełniali wy-
mogu ubezpieczenia. Dlaczego? 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa interpretuje 
sprawę bardzo prosto: po 1 kwiet-
nia ogłoszono oficjalnie wystą-
pienie suszy rolniczej. W związ-
ku z tym ubezpieczenie można 
traktować jako zawarte po wy-
stąpieniu szkody. Rolnicy widzą 

sytuację inaczej – wielu z nich 
nie było w stanie wysiać upraw 
i przygotować pól do 1 kwietnia, 
więc nie było czego ubezpieczać. 
Samorząd rolniczy zwrócił się 
już do rządu o przesunięcie wy-
mogu zawarcia ubezpieczenia z 1 
kwietnia na 15 czerwca. Dlacze-
go akurat ta data? 15 czerwca był 
ostatecznym terminem składania 
wniosków o dopłaty bezpośred-
nie. Jednym z warunków uzyska-

nia dopłat było właśnie ubezpie-
czenie upraw. 

Wymogu ubezpieczeń nie 
zdołali spełnić także rolnicy 
uprawiający trawy na paszę. Nie 
ma możliwości ich ubezpiecze-
nia. Firmy nie są zainteresowane 
oferowaniem takich polis. W tych 
przypadkach samorząd rolniczy 
wnioskuje, by przyznać maksy-
malną stawkę pomocy.

(pw)
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Zrozumieć kota
PUPILE  Mówi się, że pies robi wszystko, by uszczęśliwić swojego pana, a kot robi wszystko, by uszczęśliwić 
siebie. Ma charakterek, swoje zdanie i upodobania, chodzi swoimi drogami, ale można się z nim dogadać. 
Trzeba tylko poznać jego język

Po pierwsze, musimy zrozu-
mieć, że świat kota jest całkiem 
inny niż nasz. Mamy inne przy-
zwyczajenia. Ludzie pragną to-
warzystwa, koty niekoniecznie. 
Nasze oczy widzą inaczej. 

Koci świat
Koty mają szersze pole wi-

dzenia, które wynosi 200 stop-
ni. Nasze tylko 20. Zwierzęta te 
posiadają również większe pole 
peryferyjnego widzenia – są to 
rozmazane obszary, które widać 
kątem oka. Tak więc pole peryfe-
ryjnego widzenia obejmuje w na-
szym przypadku 20 stopni z każ-

dej strony, natomiast u kotów 
jest to jeszcze o 10 więcej. Mimo 
słabej ostrości wzroku u tych 
zwierząt, potrafią wykryć nawet 
najmniejszy ruch. Nasze oczy 
znacznie lepiej rozróżniają barwy, 
mamy też dobrą ostrość widzenia. 
Człowiek jest w stanie zobaczyć 
bardzo wolno poruszające się 
obiekty, nawet 10 razy wolniejsze 
niż w przypadku kotów. My widzi-
my zatem bardzo powolne ruchy, 
których kot nie zauważa. 

W słabym świetle koty potra-
fią widzieć nawet 6-8 razy lepiej 
niż my. Posiadają również lepszą 
„częstotliwość odświeżania obra-
zu”, przez co mogą znacznie szyb-
ciej odbierać ruchy małych zwie-
rząt, takich jak mucha czy mysz. 
Człowiek widzi też wyraźny obraz 

obiektów znajdujących się do 30-
60 metrów. Koty dla porównania 
mają ostry obraz jedynie do oko-
ło 6 metrów. 

Koci charakter
Ludzie i psy to gatunki stad-

ne. Z kotami jest inaczej. To indy-
widualiści. Uważa się, że psy mają 
inteligencję społeczną. Dzięki 
niej łatwo dogadują się z innymi 
zwierzętami w stadzie czy z czło-
wiekiem, którego traktują jak 
członka stada. Są więc w stanie 
bez większych trudności zrozu-
mieć jego intencje i zamiary. Koty 
zaś obdarzone są inteligencją in-
trapersonalną, co oznacza, że są 
kreatywne, ale zrobią tylko to, co 
zechcą. Nie będą więc wykonywać 
wszystkich poleceń człowieka. 
Dlatego, w odróżnieniu od psów, 

koty nie bardzo dają się tresować. 
Nauczą się korzystania z kuwe-
ty, bo lubią życie w czystości. Ale 
będą niechętne nauce chodzenia 
na smyczy. I jeśli nawet któryś 
z nich opanuje tę sztukę, to spa-
cer będzie wyglądać tak, jakby to 
kot prowadził człowieka.

Nie oznacza to jednak, że 
koty nie przywiązują się do swo-
jego właściciela. Jeśli zrozumie-
my, co chce nam powiedzieć, 
nie będziemy od niego wymagać 
rzeczy sprzecznych z jego naturą 
i humorem, to mamy szanse na 
kociego przyjaciela. Kot ma silny 
charakter, ale potrafi się odwdzię-
czyć człowiekowi za jego opiekę 
nad nim, dobre jedzenie i wygody 
jakie mu zapewnia. 

Tekst i fot. (CR)

KoCIa mowa
• dźwięki gawędziarskie – ciche, czule brzmiące tony, którymi matka przemawia do swoich dzieci lub też dążący 
do kopulacji kocur przymila się do swojej ukochanej. Do tej grupy dźwięków należy też słynne kocie mruczenie;
• dźwięki wzywające: od cichego „miau” kota pokojowego aż do przenikliwego wojennego wrzasku rywalizują-
cych ze sobą kocurów;
• zagrożone, przestraszone lub rozzłoszczone wydają dźwięki świadczące o ich podnieceniu, które zwykle także 
i inne istoty od razu zrozumieją; koty parskają lub prychają (wydają dźwięk rozpoczynający się twardym „k”), 
wyrażając przez to wyraźne ostrzeżenie, że wkrótce może nastąpić atak;
• kot, który właśnie zajęty jest upolowaną zdobyczą lub większą, szczególnie poszukiwaną porcją karmy, wysy-
ła naprzeciw zbliżającym się pobratymcom głębokie, gardłowe warczenie. Jego zęby zaciśnięte są przy tym na 
zdobyczy. Ostrzeżenie: to jest moja zdobycz, która ciebie nic nie obchodzi!;
• powszechnie znane „miau”, wydaje się właściwie zastrzeżone dla stosunków z człowiekiem.

KoCIa mImIKa
• Gdy kot jest w nastroju pokojowym, ale czujnie obserwuje otoczenie, na jego pyszczku nie widać zmarszczek, 
zaś uszy podniesione są do góry.
• Jeśli kota ogarnia senność, stopniowo opadają w dół powieki jego oczu.
• Gdy coś nagle zwróci uwagę zwierzęcia, szeroko otwiera oczy, prostuje włosy czuciowe, zaś uszy z widocz-
nym napięciem kieruje do przodu. Nadal wtedy kot zachowuje się spokojnie.
• Gdy kot zwraca uszy na boki i skośnie do tyłu, ściąga wargi i pojawiają się zmarszczki, świadczy to bez wąt-
pienia o ogarniającym kota uczuciu strachu lub gniewu.
• Kot przestraszony szykuje się do obrony, równocześnie jednak przesyła „wrogowi” wyraźne ostrzeżenie. Z po-
łożonymi płasko na głowie uszami, silnie rozszerzonymi źrenicami i pyszczkiem wykrzywionym grymasem, 
parska w stronę przeciwnika, jak gdyby mówił: „Ani kroku dalej! Nie zmuszaj mnie, bym użył pazurów”.
• Kot rozzłoszczony demonstruje swoją gotowość do ataku, opuszczając powoli głowę i skierowując się w stro-
nę przeciwnika z wlepionymi w niego oczyma. Jego źrenice zwężają się do wąskich szczelin. Uszy nie tyle kładą 
się płasko, ile zwracają do przeciwnika tylną stroną muszli. Jeśli ten nie zrozumie groźby albo nie potraktuje jej 
poważnie, atak może nastąpić znienacka. W przeciwieństwie do zachowania obronnego, do ataku agresywnego 
użyte zostają nie pazury, lecz zęby.
• Zwykle w mimice rozgniewanego kota mieszają się elementy dwóch nastrojów: ataku i obrony. Jaki jest ak-
tualny nastrój kota, odczytać można najlepiej z położenia jego uszu: im bardziej ich tylna strona widoczna jest 
z przodu, tym silniejsza jest gotowość do ataku, natomiast gdy przeważa gotowość do obrony, uszy są tak 
dalece zwrócone na boki, że z przodu spogląda się tylko na brzegi trzymanych poziomo muszli usznych.

Sygnał z ogona
• Ogon gładki i luźno zwisający wskazuje na normalny humor kota.
• Ogon nastroszony niczym szczotka do mycia butelek informuje o sytuacji alarmowej.
• Ogon z lekko drgającym jego zakończeniem, ustawiony poziomo w stosunku do wygiętego w kabłąk tułowia, 
jest wyrazem najwyższego skupienia i napięcia.
• Jeśli kot zaczyna w podnieceniu rytmicznie uderzać ogonem, należy się liczyć w najbliższym momencie z jakąś 
reakcją zwierzęcia.
• Ogon podniesiony wysoko do góry sygnalizuje zawsze przyjazne nastawienie.

JaK zaPRzyJaźnIć SIę z KoTEm
• Ścisz głos. Kot słyszy lepiej od nas i jest wrażliwy na dźwięki. Krzyki 
i hałasy mogą go przestraszyć. Do kota mów ciszej i melodyjnie. Wyczuj 
jakie dźwięki lub słowa lubi, przy których się rozluźnia. Te mu często 
powtarzaj.
• Słuchaj swojego kota. Obserwuj swojego pupila, bo to nie pluszowa 
zabawka, a żywe zwierzę, które chce ci coś przekazać. Znając jego mowę 
ciała i słuchając go, szybko się dogadacie.
• Naśladuj koci język. Gdy kot robi coś miłego jak np. przytula się, przytu-
laj się do niego też. Kiedy robi baranka głową w twoją głowę odwdzięcz 
się tym samym. Kiedy cię udeptuje, to wspomina matczyną miłość przy 
ssaniu mleka, okaż mu wtedy czułość, a nie odganiaj.
• Stawiaj granice. Kiedy kot cię gryzie, syknij na niego jak kotka. Kiedy cię 
atakuje czy drapie, po prostu odejdź i zignoruj go. Tak robi kocia mama, 
kiedy jest zmęczona ostrymi zabawami swoich dzieci. Kiedy drapie ulu-
biony mebel, zdecydowanie powiedz „nie wolno” lub „oj” i przestaw go 
na drapak.
• Głaszcz, kiedy się domaga. Kot często przychodzi do nas, domagając 
się pieszczot. Głaszczmy je z włosem, nigdy odwrotnie. Koty nie lubią 
też głaskania w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Ulubione miejsca do gła-
skania to: głowa, grzbiet i jeżeli kot na to pozwoli – brzuch. Koty uwiel-
biają też delikatne drapanie. Szczególnie w miejscach, gdzie nie mogą 
podrapać się same: pod brodą, po gorsie i po brzuchu. Ale nie każdy kot 
odsłoni brzuch. Musi nam naprawdę ufać, jeżeli stawia się w sytuacji tak 
bezbronnej.
• Nie dawaj mleka. Widok kota pijącego mleko to bajkowy mit. Koty nie 
trawią laktozy. Nie karm go tylko domowym jedzeniem. Karma dla kotów 
zawiera niezbędne witaminy i minerały, po to by nasz pupil był zdrowy. 
Warto zatem dawać mu to co dobre. Co ciekawe, koty lubią masło, śmie-
tanę, a nawet… majonez.
• Kuweta w ciszy. Tak jak i ty korzystając z toalety pragniesz intymności, 
tak samo chce twój kot. Nie stawiaj kuwety w punkcie komunikacyjnym 
domu. Daj mu miejsce które zapewni mu spokój podczas toalety. Będzie 
wtedy chętnie korzystał z kuwety.
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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 
od 8 września do końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni i sza-
farskiego dworku, a  także dowiedzieć się,  jak na przestrzeni  lat zmieniał się 
ośrodek.  Proces  przemiany  instytucji  ukazuje  kalendarium  oraz  archiwalne 
zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bi-
bliotece dostępne są dawne kroniki ośrodka  i księgi pamiątkowe dokumen-
tujące artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich  trzech 
dekad.

 Wąbrzeźno
 Od 29 września w Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę 

prac pasjonata fotografii Macieja Kastnera. Autor ekspozycji prezentuje swoje 
prace wykonane w technice gumy dwuchromianowej typu wiedeńskiego. 

  Katolickie  Stowarzyszenie  „Civitas  Christiana”,  Regionalny  Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Wąbrzeski Dom Kultury zapraszają 
wszystkie osoby interesujące się historią Polski na spotkanie, które odbędzie 
się 3 października o godzinie 17.00 w galerii WDK. W programie przewidziano 
minikoncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Jerzego Osińskiego (śpiew) 
i Galiny Łapko (pianino), obejrzenie okolicznościowej wystawy „Dumni z Pol-
ski”, prezentującej sylwetki osób szczególnie zasłużonych w odzyskaniu przez 
Polskę suwerenności oraz wykład połączony z prezentacją multimedialną dr. 
Jana Wiśniewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „1918. 
Polskie drogi do Niepodległości”. Wstęp wolny.

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury 
na spektakl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”. Główne 
role w sztuce grają Piotr Szwedes  i Piotr Polk. – Proponowana komedia  to 
opowieść o  realizacji  życiowych planów  i marzeń dwóch przyrodnich braci: 
Roberta  i Dominika. Wbrew pozorom, bracia wcale nie są bezdusznymi po-
tworami  czyhającymi  na  śmierć  swej matki  i  jej  spadek  –  informuje WDK. 
Sztuka ma charakter komedii kryminalnej, gdzie dominują piętrowe kłamstwa, 
zwroty akcji i mnóstwo humoru. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do 
pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 60 zł/os., natomiast cena biletów grupowych 
(grupa od 15 osób) wynosi  50  zł/os.  Zainteresowani  są proszeni  o  kontakt 
pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27. 

 14 października WDK zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Dorobku Twórczego Seniorów. Celem imprezy jest aktywizacja amator-
skiego scenicznego ruchu artystycznego seniorów, realizacja własnych moż-
liwości twórczych poprzez udział w różnorodnych prezentacjach scenicznych. 
W wydarzeniu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-
instrumentalne, kapele, zespoły folklorystyczne, kabarety.

 Rypin
 W  sobotę  6  października w  RDK  planowany  jest  III  Rypiński  Przegląd 

Chórów Amatorskich. Początek o 10.00. Wystąpią: Chór Nauczycielski z Żu-
romina, Chór Canto Grazioso z Brodnicy, Chorus Culmensis z Chełmna, Can-
tamus  z Nowego Miasta  Lubawskiego, Con Anima  z  Torunia  oraz Belcanto 
z Rypina. Wstęp wolny. 

 14 października warto wybrać się do RDK na spektakl Teatru Capitol pt. 
„Dajcie mi  tenora”. Na scenie m.in. Olaf Lubaszenko  i Katarzyna Zielińska. 
Bilety kosztują: 95 zł (parter), 85 zł (balkon). 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?

r e k l a m a  w  c l I

tel.  608 688 587
Z a D Z W O Ń

rypińskie święto kina
KINO  rypiński Dom kultury ogłosił listę filmów zakwali-
fikowanych do II Festiwalu Filmów amatorskich Stopklatka. 
Gala finałowa już 26 października 

konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, 
studentów oraz pozostałych 
miłośników amatorskiego fil-
mowania.

Do festiwalu, który odbę-
dzie się 26 października, zo-
stało zakwalifikowanych 26 
filmów. Będą to: „mówię ci, ja 
miałem życie”, reż. Piotr kora-
lewski; „Zachwyt”, reż. aleksan-
dra Dziula; „Ślimageddon”, reż. 
konrad wrona; „Światła Prype-
ci”, reż. karol Piasecki; „ramki”, 
reż. anna i arkadiusz Borow-
scy; „Pierwej”, reż. aleksandra 
Dziula; „między brzegami”, reż. 
Jarosław Piskolob i mikołaj Bie-
lawski; „Dysfunkcja”, reż. Piotr 
trzęsowski; „Pierwszy wrze-

śnia”, reż. aleksandra Skorupa; 
„Film autobiograficzny”, reż. 
emil Sowiński; „Gdy przyjdzie 
mi ten świat porzucić”, reż. ma-
teusz Buława; „Synestezja”, reż. 
kamil Bukłaha; „entropia”, reż. 
marcin arcimowicz; „Pan Niko-
dem”, reż. agnieszka korycka; 
„kopciuszek”, reż. magdalena 
Sienicka; „Staszek Straszek”, reż. 
katarzyna Drab; „Hobbit cień”, 
reż. Zbigniew wierzbiński; „Nie-
oczekiwane”, reż. mateusz Buła-
wa; „Prezent”, reż. marta alek-
sandra Przybysz; „Syzyfy”, reż. 
Jan Gruszka; „asymptota”, reż. 
kuba Januszewski; „chemiczne 
cuda”, reż. Piotr kluska, Jakub 
Drozdowski, Seweryn weso-
łowski; „kolekcjoner”, reż. Piotr 
krzysztof kamiński; „Skraj”, reż. 
kamil Bukłaha; „Stare dobre pu-

dło”, reż. Jan Sobczyński oraz 
„winny”, reż. Jan Sobczyński. 

Pierwsza edycja festiwalu 
odbyła się w październiku ubie-
głego roku. Filmowe propozycje 
oceniało jury, w skład które-
go weszli m.in. dyrektor Grze-
gorz Ziomek, Jarosław Jaworski 
(związany z festiwalem tofifest 
w toruniu) oraz rypińska mło-
dzież. Ostatecznie  pierwsze 
miejsce i 2,5 tys. zł zdobył ka-
mil Bukłaha z wrocławia za 
film „Niebyt”. Drugą nagrodę 
i 1,5 tys. zł przyznano Yulii Po-
morovej, także z wrocławia, za 
obraz „chemia”. trzecie miejsce 
(1 tys. zł) zajął kacper Olszewski 
ze Strykowa, reżyser filmu „Na 
ziarnku maku”.

(ToB)
fot. archiwum

Sztuki plastyczne 

Artystka z pasją
13 października o godzinie 17.00 w wąbrzeskim Domu 
kultury zostanie otwarta wystawa prac małgorzaty 
wojnowskiej-Sobeckiej.

autorka ekspozycji jest wą-
brzeźnianką, obecnie mieszka 
w toruniu. Dyplom zdobyła na wy-

dziale Sztuk Pięknych Umk w toru-
niu, w pracowni rzeźby prof. adolfa 
ryszki. 

– Najbliższa mojemu sercu 
jest rzeźba ceramiczna, ale stosu-
ję również inne materiały, takie 
jak kamień czy metal. Zajmuję się 
także malarstwem i grafiką – tak 
o swojej pasji mówi pani małgo-
rzata. 

Jej twórczość artystyczną moż-
na było oglądać na wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych w kraju 
oraz w republice czeskiej, Belgii, 
Holandii i turcji. wiele stworzo-
nych eksponatów znajduje się rów-
nież w zbiorach prywatnych w Pol-
sce, Belgii, Peru, Indiach i na malcie. 
Swoje zainteresowania sztuką 
rozwija poprzez udział w polskich 
i międzynarodowych plenerach 
i innych działaniach artystycznych. 
Proponowane spotkanie ze sztuką 
to nie tylko możliwość obejrzenia 
misternie wykonanych prac, ale 
również poznania kobiety z pasją.

(ToB)
fot. WDK





Czwartek, 4 października 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 336 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 28 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 57 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 122 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 103 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Nurkowanie wśród rekinów - film
14:00 Elif odc. 337 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 39 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 29 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3346
18:30 Korona królów odc. 104 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 256 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 84
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 23
23:50 Ocaleni odc. 28
00:55 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski 
 komentują świat odc. 69

05:10 Ukryta prawda odc. 349 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 133 - serial 

07:05 Szpital odc. 414 - serial 

08:05 Brzydula odc. 7 - serial 

08:35 Brzydula odc. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 10 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 689 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 134 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 588 - serial 

14:55 Szpital odc. 415 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 25 - serial

16:50 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 9 - serial 

18:25 Brzydula odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 690 - serial 

20:00 Scott Pilgrim kontra 

 reszta świata - film

22:20 Lucyfer odc. 13 - serial

23:20 Strzelec odc. 4 s. 2 - serial

00:20 Wykonać wyrok - film

06:00 Spadkobiercy odc. 76

07:05 Turbo Fast odc. 11 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 26

09:00 Septagon odc. 19 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 4

11:25 Benny Hill odc. 4

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 157 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 158 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 185

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 452 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 22 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 22 - serial 

18:00 Septagon odc. 20 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 453 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 228 - serial

21:00 Oko za oko odc. 2 s. 1 - serial 

22:00 Wioska przeklętych - film

00:05 Trampolina odc. 2

06:00 Kontrakt na miłość odc. 39 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 158 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 62
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 119 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 34 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 119 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 120 s. 3 - serial 
20:00 Taxi III - komedia 
21:45 Nadbagaż - komedia
23:45 Głupia i głupsza - komedia 
01:45 Moje Grand Prix. Bartek  
 Marszałek odc. 2 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura 

 - rozmowy odc. 1349

08:40 Legenda Tatr - dramat

10:35 Madame Tutli Putli - film

11:00 Doktor Ewa odc. 4 - serial 

11:50 Doktor Ewa odc. 5 - serial 

12:35 Przyjdź do mnie - film

13:10 Studio Kultura 

 - rozmowy odc. 1349

13:25 Chłopcy - dramat

15:05 Rozmowy o miłości - film

16:45 Taśmy Kultury - pasmo  

 programów archiwalnych

17:25 Historia kina w Popielawach - film

19:05 Pegaz odc. 106

19:40 W oddali - film

19:50 Miniatury filmowe do muzyki  

 klasycznej odc. 15 - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 123

20:25 Dotyk zła - thriller 

22:05 Pojedynki stulecia odc. 5 s. 1

22:40 Sonita - film

00:25 Scena klasyczna odc. 31

06:50 Był taki dzień odc. 308
06:55 Tajemnica Enigmy odc. 1 - serial
08:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5 - serial
08:40 Koło historii odc. 34
09:15 Obóz Płaszów
10:05 Książka historyczna roku
10:25 Sensacje XX wieku odc. 121
10:55 Sensacje XX wieku odc. 104
11:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - film
12:35 Znaki szczególne odc. 6 - serial 
13:40 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 1 - film
14:45 Amerykańska broń odc. 6 - film
15:45 Warszawa. Zmartwychwstałe  
 miasto odc. 1 - film
16:45 Kurier z Waszyngtonu
 kurier z Warszawy
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 59
18:55 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial 
19:50 Książka historyczna roku
20:10 Odtajnione akcje 
 szpiegowskie odc. 5 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 5 - serial
22:00 Spór o historię odc. 144 
22:45 Szerokie tory odc. 151
23:20 Instynkt przetrwania 
 odc. 2 - serial
00:15 Manewry - 1936 odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków
  - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 6
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Chłopcy z Namugongo - film
14:00 I stanie się światło - film
15:40 Pocztówka z Indii 
 - Dom Matki Teresy 
 z Kalkuty - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium 
 św. Józefa w Kaliszu
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Kartka z kalendarza

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 714 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 3
07:20 Na sygnale odc. 127 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1018
11:05 Pogoda - flesz odc. 1494
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 179
11:25 Rodzinka.pl odc. 16 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1911 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 51
14:10 Postaw na milion odc. 156
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 714 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 26 - serial 
18:00 Panorama odc. 3136
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5236
18:35 Rodzinka.pl odc. 173 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 58 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1911 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1912 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 5
21:45 Straż wiejska - komedia 
23:35 Na sygnale odc. 200 - serial 
00:10 Zderzenie ze śmiercią - horror 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2301

11:00 Ukryta prawda odc. 945 - serial

12:00 Szpital odc. 834 - serial

13:00 Szkoła odc. 597 - serial

14:00 19+ odc. 298 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7

15:30 Szkoła odc. 598 - serial

16:30 19+ odc. 299 - serial

17:00 Szpital odc. 835 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 946 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5453

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2757 - serial

20:55 Milionerzy odc. 191

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 18

22:30 Kiler - komedia

00:45 Pułapka odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 662 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 663 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 135 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 748 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 29 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 815 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2732 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 861 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 264 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 254 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2733 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 282 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 123
21:10 Przyjaciółki odc. 139 - serial 
22:10 Azyl - thriller 
00:35 Chirurdzy odc. 110 - serial 

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 20:25 Dotyk zła 10:25 Sensacja XXI wieku

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

Nieśmiały 30-letni taksówkarz Jurek Kiler 
przez pomyłkę zostaje uznany przez policję 
za profesjonalnego zabójcę. Absurdalny błąd 
pociąga za sobą serię nieprawdopodobnych 
omyłek.

Taksówka Daniela umożliwia błyskawiczne 
przewożenie pasażerów. Korzysta z tego 
przyjaciel taksówkarza, pracujący w policji 
Émilien. Pojazd jest niezastąpiony podczas 
ścigania przestępców.

„Taxi III”
(2003r.) TV Puls 20:00

„Kiler”
(1997r.) TVN 4 22:30



Piątek, 5 października 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 337 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 29 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
8:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 58 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 123 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 104 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Stjepan i Malena - stary człowiek  
 i bocian - film
14:00 Elif odc. 338 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 84
16:05 Wieczna miłość odc. 30 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3347
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 5
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 39
21:30 Big Music Quiz odc. 16
22:35 Środki nadzwyczajne - dramat
00:30 Magazyn kryminalny 997 odc. 23

05:10 Ukryta prawda odc. 350 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 134 - serial 

07:05 Szpital odc. 415 - serial 

08:05 Brzydula odc. 9 - serial 

08:35 Brzydula odc. 10 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 690 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 135 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 589 - serial 

14:55 Szpital odc. 416 - serial 

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

16:50 Kryminalni odc. 12 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 11 - serial 

18:25 Brzydula odc. 12 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 691 - serial 

20:00 Trzej muszkieterowie - film

22:20 Aeon Flux - film

00:05 American Horror Story: 

 Murder House odc. 10 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 77

07:05 Turbo Fast odc. 12 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 27

09:00 Septagon odc. 20 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 5

11:25 Benny Hill odc. 6

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 159 - serial

13:00 Galileo odc. 702

14:00 Galileo odc. 703

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 453 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 23 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 23 - serial 

18:00 Septagon - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 454 - serial 

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 5

21:00 Oko za oko odc. 1 - serial 

22:00 Oko za oko odc. 2 - serial 

23:00 Wioska przeklętych - film

01:05 Galileo: Tajemnicze historie  

 odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 40 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 159 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 63
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 120 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 35 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 120 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial 
20:00 Kod Merkury - film
22:10 Bękarty wojny - film
01:25 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 7 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1348

08:40 Historia kina w Popielawach - film

10:20 Gubernator - film

11:00 Doktor Ewa odc. 6 - serial 

11:50 Doktor Ewa odc. 7 - serial 

12:35 Prawdziwie magiczny sklep - film

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1348

13:25 Koncert muzyki z filmów Andrzeja  

 Wajdy - „Scoring4Wajda”

14:30 Taśmy Kultury - pasmo  

 programów archiwalnych

15:10 Chłopiec na galopującym 

 koniu - film

16:40 Ciuciubabka - film

17:40 Lekcje pana Kuki - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 5

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 109

20:25 Pan Turner - film

23:05 Fabryka hitów odc. 4 - serial

00:05 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 309
07:00 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial
07:55 Taśmy bezpieki odc. 59
08:30 Marzyciele odc. 10
09:05 Kurier z Waszyngtonu, 
 kurier z Warszawy
10:05 Sensacje XX wieku odc. 176
10:35 Manewry - 1936 odc. 1 - serial
11:15 Dzieje archeologii 
 według Richarda Milesa 
 odc. 1 - serial
12:20 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 1 - serial
14:00 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 2 - serial
14:55 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 5 - serial
15:50 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 2 - film
16:55 Kleeberg odszedł... kleberczycy  
 zostali - film
18:00 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:30 Ex libris
18:55 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial 
19:45 Zapora - film
21:05 Tajne akta III Rzeszy 
 odc. 1 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 46
22:40 Szerokie tory odc. 91
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 5 - serial
00:05 Manewry - 1936 odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Kościuszko: Jeszcze 
 Polska zatańczy - film
11:25 Głos Polski
11:35 W Solankowej Dolinie - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Pragnienie Boga - film
13:00 Tryptyk rzymski
13:50 Kartka z kalendarza
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Święty mimo woli
  - Franciszek z Asyżu - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki
  - serial
17:00 Boliwia odc. 15 - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych 
 Program dla młodzieży
18:55 Przegląd katolickiego
  tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 2 - serial
22:55 Orędzie na trudne czasy

05:25 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 6 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 12 - serial
07:20 Na sygnale odc. 128 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1019
11:05 Pogoda - flesz odc. 1495
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 180
11:25 Rodzinka.pl odc. 17 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia  
 odc. 1912 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 52
14:05 Coś dla Ciebie odc. 170
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 13 s. 2
15:05 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa  
 Mrągowo 2016 odc. 2
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 27 - serial 
18:00 Panorama odc. 3137
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5237
18:35 Rodzinka.pl odc. 174 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 59 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1912 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1913 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 243 - serial
22:15 Kabaret Hrabi 
 - Savoir-vivre odc. 2
23:00 Pitbull. Niebezpieczne kobiety  
 - film
01:20 Straż wiejska - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2302

11:00 Ukryta prawda odc. 946 - serial

12:00 Szpital odc. 835 - serial

13:00 Szkoła odc. 598 - serial

14:00 19+ odc. 299 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8

15:30 Szkoła odc. 599 - serial

16:30 19+ odc. 300 - serial

17:00 Szpital odc. 836 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 947 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5454

20:00 Szybko i wściekle - film

22:15 Hellboy II: Złota armia - film

00:50 Arka przyszłości - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 664 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 665 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 136 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 749 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 30 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 816 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2733 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 862 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 265 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 255 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2734 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 283 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 4
21:35 Lepiej późno niż wcale odc. 4
22:45 Surogaci - thriller 
00:35 Rings - horror 

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Doktor Ewa

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Julia bardzo martwi się o ukochanego. Holt jest 
niezdrowo zafascynowany tajemniczą taśmą 
wideo, którą jego nauczyciel kiedyś znalazł. 
Legenda głosi, że ludzie giną po obejrzeniu 
nagrania.

Tajne Biuro ds. Badań Paranormalnych i Obrony 
dowiaduje się, że wygnany syn władcy elfów, Nuada, 
zamierza zdobyć magiczną koronę, by obudzić 
uśpioną armię i wzniecić rebelię.

„Rings”
(2017r.) Polsat 00:35

„Hellboy II: Złota armia”
(2008r.) TVN 22:15

10:05 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

05:35 Klan odc. 3345
06:10 Audycje komitetów wyborczych
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 76 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 46
  Program redakcji katolickiej 
 dla młodzieży 
09:20 Rodzinny ekspres odc. 50
09:50 Mleko - fakty, liczby, opinie - film
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 5
11:25 Korona królów odc. 101 - serial
11:55 Korona królów odc. 102 - serial
12:25 Korona królów odc. 103 - serial
13:00 Korona królów odc. 104 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 189
14:10 Jak to działa?
14:50 Ojciec Mateusz 
 odc. 256 s. 20 - serial
15:45 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 5
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 5 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 32 s. 3 - serial 
21:30 Śniadanie do łóżka - komedia
23:05 Gala boksu zawodowego  
 KnockOut Boxing Night
 w Zakopanem Boks
00:25 4 Blocks odc. 5 s. 1 - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 351 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 3 - serial 

09:30 Brzydula odc. 4 - serial 

10:00 Brzydula odc. 5 - serial 

10:35 Brzydula odc. 6 - serial 

11:05 Brzydula odc. 7 - serial 

11:35 Dziadek z przypadku 

 odc. 1 - serial

12:05 Dziadek z przypadku 

 odc. 2 - serial

12:35 Dennis znów rozrabia - komedia 

14:10 Wygraj randkę - komedia

16:20 Harry Potter i Zakon Feniksa  

 - film

19:00 Śnięty Mikołaj II - komedia 

21:15 Lepiej późno niż później

  - komedia 

23:55 Córka generała - film

02:20 Moc magii odc. 272

06:00 Spadkobiercy odc. 78,
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 1 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial
8:05 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial
8:35 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial
8:55 Mała Syrenka: 
 Dzieciństwo Ariel - film
10:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 450 - serial 
11:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 451 - serial 
12:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 452 - serial 
13:30 STOP Drogówka odc. 186
14:35 Uciekająca panna młoda 
 - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 453 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial 
19:00 Galileo odc. 704
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 6
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 225 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 226 - serial
23:05 Samobójcza misja - horror 
01:20 STOP Drogówka odc. 186

06:00 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 79 s. 3

07:50 Moje Grand Prix. Bartek  

 Marszałek odc. 3 - serial

08:10 13. posterunek odc. 1 s. 2 - serial

08:55 13. posterunek odc. 2 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 3 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 117 s. 3 - serial 

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 118 s. 3 - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 119 s. 3 - serial 

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 120 s. 3 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 121 s. 3 - serial 

15:00 Następny proszę! odc. 1

15:55 Dzieciak - komedia 

18:00 7 krasnoludków: Las to za mało!  

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia 

20:00 Transporter III - film

22:00 Kod Merkury - film

00:15 Nadbagaż - komedia

07:00 Nienasyceni odc. 5

07:25 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:10 Tygodnik kulturalny

09:00 Kapitan Sowa na tropie 

 odc. 5 - serial

09:40 Kapitan Sowa na tropie 

 odc. 6 - serial

10:10 Sopot ‘84 - Halina Frąckowiak

10:35 Czarny Błysk odc. 5 - serial

10:55 Szlakiem Kolberga odc. 28

11:30 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 6 - serial

12:10 Magiczne drzewo - film

13:50 Statyści - komedia 

16:00 Budzik 

16:45 Wydarzenie aktualne

17:30 W sumie rodzina 

 - komediodramat 

19:10 Za młodzi na śmierć 

 odc. 3 - serial

20:20 W kręgu miłości - melodramat 

22:15 Dranie w kinie odc. 37

22:50 Amy Winehouse „I Told You 

 I Was Trouble” Live from London

00:00 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 310
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 30 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 6
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 6 s. 1
09:00 Wojna domowa odc. 12 - serial
09:40 Okrasa łamie przepisy odc. 33
10:20 Źródła naszej cywilizacji
  odc. 1 - film
11:25 Amerykańska broń odc. 6 - film
12:25 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3 - film
13:20 Szerokie tory odc. 152
13:50 Podróże z historią odc. 6 s. 1 
14:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - film
15:30 Spór o historię odc. 147 
16:10 Dzieje archeologii według  
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
17:10 Marzyciele odc. 11
17:40 Czarne chmury odc. 7 - serial
18:45 W cieniu prezydenta - film
19:40 Książka historyczna roku
20:00 Wojna generałów odc. 5 - serial
21:05 Polskie drogi odc. 6 - serial 
22:40 Na progu niepodległości
  - 100 lat temu na Lubelszczyźnie  
 odc. 3
23:20 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 7 - serial
01:10 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Benedyktyni 
 - właściwa miara - film
09:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii
10:00 Informacje dnia 
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 2 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 2 - serial
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Największy dar odc. 1
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 31
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary - serial
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 15 - serial 
22:50 Geniusz stworzenia - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1910 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1385 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 181
11:35 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 2
12:10 Legalna blondynka - komedia 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:30 Kabaretowa Scena 
 Dwójki przedstawia
16:25 Słowo na niedzielę
16:35 Rodzinka.pl odc. 243 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial
18:00 Panorama odc. 3138
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 16
20:05 The Voice of Poland odc. 9 s. 9
21:10 The Voice of Poland odc. 10 s. 9
22:10 Sierocki na sobotę odc. 2
23:20 American Heist. Skok życia - film
01:10 Pitbull. Niebezpieczne kobiety  
 - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1096

11:00 Na Wspólnej odc. 2754 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2755 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2756 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2757 - serial

12:50 MasterChef odc. 4 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 5

16:00 Drzewo marzeń odc. 4 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 5 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5455

20:00 Mam talent odc. 5 s. 11

21:45 Piraci z Karaibów: 

 Na nieznanych wodach - film

00:35 Zbaw mnie ode złego - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 59

09:45 My3 odc. 60

10:10 Ewa gotuje odc. 341

10:45 Nasz nowy dom odc. 111

11:40 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 5

13:15 World of Dance - Polska odc. 4

14:45 Lepiej późno niż wcale odc. 4

15:50 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 45

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 107

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 108

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 284 - serial

20:10 Shrek - film

22:05 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 92

00:05 Akt odwagi - film

16:20 Harry Potter 
i Zakon Feniksa

10:30 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Zycie pod zastaw 12:10 Magiczne drzewo 09:40 Okrasa łamie 

przepisy

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

Harry wraca po wakacjach do Hogwartu, by 
rozpocząć piąty rok nauki. Zostaje oskarżony 
o bezprawne użycie magii poza szkołą. Musi 
stawić czoła kłamliwym plotkom. Dociera do 
domu Syriusza Blacka.

Po śmierci królowej Ateny w podwodnej krainie 
Atlantyki wszelka muzyka zostaje zakazana. Mała 
syrenka Ariel próbuje przywrócić piękne i radosne 
dźwięki. Wchodzi przez to w konflikt z ojcem.

„Mała Syrenka: 
Dzieciństwo Ariel”
(2008r.) TV 4 08:55

„Harry Potter i Zakon Feniksa”
(TVN 7.) TVN 7 16:20
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04:30 Galeria

04:30 Galeria
05:45 Klan odc. 3347
06:10 Audycje komitetów wyborczych 
06:35 Wojsko-polskie.pl odc. 31
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia
  w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 77 s. 2
09:00 Ziarno odc. 678
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 51 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 88
10:30 Leśniczówka odc. 37 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 38 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 39 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 31
13:00 Drogi wolności - kulisy serialu  
 odc. 6
13:10 Najmłodsi wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:10 Sonda II odc. 91
14:45 Big Music Quiz odc. 16
15:50 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 39
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 32 s. 3 - serial 
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 6 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 5
22:15 Jeden dzień - melodramat 
00:10 Śniadanie do łóżka - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 79

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial

08:35 Inny czas - film

10:20 Galileo odc. 703

11:20 Galileo odc. 704

12:30 Ona to on Komedia 

14:40 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

16:55 Hero - film

19:00 Galileo odc. 705

20:00 Mściciel - film

21:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 227 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 228 - serial

23:55 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial

01:00 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

05:55 Flash odc. 15 s. 2 - serial

06:50 Flash odc. 16 s. 2 - serial

07:40 Skorpion odc. 15 s. 2 - serial

08:35 Skorpion odc. 16 s. 2 - serial

09:25 Skorpion odc. 17 s. 2 - serial

10:10 Dzieciak - komedia 

12:30 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:50 Uniwersytet Potworny - film

16:55 Zakonnica w przebraniu

  - komedia

19:00 Następny proszę! odc. 2

20:00 Olimp w ogniu - thriller 

22:20 Igrzyska śmierci - film

01:15 Ukryta tożsamość odc. 5 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 5

07:30 Teledyski Program muzyczny 

08:00 Dranie w kinie odc. 37

08:40 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 3 - serial

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 6 - serial

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 257

11:30 Straszne skutki awarii telewizora  

 - komedia 

13:05 Wyspa - film

13:45 Chuligan literacki odc. 16

14:30 Rusałka Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 535

18:05 Aria dla atlety - film

20:00 Panie Dulskie - komedia 

21:40 Trzeci punkt widzenia odc. 257

22:20 Portret osobisty - film

23:10 Scena alternatywna odc. 68

23:40 W kręgu miłości - melodramat

01:40 W oddali - film

06:50 Był taki dzień odc. 311

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 2 - serial

08:05 Proboszcz Majdanka - film

09:10 Wojna domowa odc. 13 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 34

10:35 Historia jedzenia po amerykańsku  

 odc. 2 - serial

11:55 Plemienna sztuka przetrwania  

 odc. 5 s. 2 - serial

12:55 Świat z lotu ptaka odc. 6 - serial

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 6

14:40 Paweł i Gaweł - komedia 

16:05 Wielka gra odc. 160

17:05 Książka historyczna roku

17:20 Wojownicy czasu odc. 16

17:55 Czarne chmury odc. 8 - serial

19:00 Na progu niepodległości - 100 lat  

 temu na Lubelszczyźnie odc. 3

20:05 Tajne akta III Rzeszy 

 odc. 1 - serial

21:05 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

22:55 Wielki test. Giganci ducha

00:20 Ostatnie okrążenie

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 Program publicystyczny
10:40 Niezwykłe stworzenia, 
 które przeczą teorii 
 ewolucji odc. 2 - serial
11:25 Kartka z kalendarza
11:30 Największy dar
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Edward Stachura 
 z tego świata - film
14:45 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
15:40 Gospodarcze filary 
 niepodległości odc. 1
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Szkaplerz znak Mary

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1913 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1386 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

10:50 Niezwykłe więzi delfinów - film

11:45 Dwa muły dla siostry Sary 

 - western 

13:40 Bake off - Ale przepis odc. 47

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:30 Bake Off Junior odc. 5

16:25 The Voice of Poland odc. 9

17:15 The Voice of Poland odc. 10

18:00 Panorama odc. 3139

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram odc. 5239,

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 714 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 14 s. 2

20:05 Świat to za mało - film

22:20 Moja mama i reszta   

 zwariowanej rodzinki - film

00:30 Święte powietrze - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1097

11:00 Drzewo marzeń odc. 5 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 870

12:25 Diagnoza odc. 5 s. 3 - serial

13:25 Mam talent odc. 5 s. 11

15:00 Top Model odc. 5 s. 7

16:00 Gala French Touch

18:00 Domowe rewolucje odc. 1 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5456

20:00 MasterChef odc. 5 s. 7

21:30 Pułapka odc. 5 - serial

22:30 Oszukać przeznaczenie V 

 - horror 

00:25 Szybko i wściekle - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Prezent nocnej furii - film

09:30 Kung Fu Panda: 

 Święta, święta i Po - film

10:00 Pocahontas II 

 - Podróż do nowego świata - film

11:40 Dziennik cwaniaczka - komedia 

13:40 Shrek Film animowany

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 92

17:35 Nasz nowy dom odc. 123

18:40 Dom pełen życia odc. 2 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 284

20:05 W rytmie serca odc. 33 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 46

23:05 Ślad odc. 5 - serial

00:05 Ślad odc. 6 - serial

05:50 Ukryta prawda odc. 352 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 8 - serial 

09:30 Brzydula odc. 9 - serial 

10:05 Brzydula odc. 10 - serial 

10:40 Brzydula odc. 11 - serial 

11:15 Columbo odc. 8 - serial

13:20 Heca w zoo - komedia 

15:35 Trzej muszkieterowie - film

17:50 Śnięty Mikołaj II - komedia 

20:00 Harry Potter i Książę Półkrwi - film

23:15 Koszmar z ulicy Wiązów - horror 

01:20 Lucyfer odc. 13 - serial

11:15 Columbo 10:20 Galileo

06:50 Flash 11:30 Straszne skutki 
awarii telewizora

10:05 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 09:30 Kung Fu Panda
Święta, święta i PO 

Harry Potter rozpoczyna kolejny rok nauki 
w Hogwarcie. Profesor Dumbledore pomaga mu 
poznać przeszłość Voldemorta, wierząc, że tylko w ten 
sposób czarodziej przygotuje się do walki ze złem.

Po powrocie kierującego pierwszą wyprawą 
osadników gubernatora Ratcliffe’a i kapitana Johna 
Smitha do Anglii ten pierwszy chce wrócić do 
Ameryki i zdobyć siłą rzekome złoto Indian.

„Pocahontas II
 Podróż do nowego świata”

(1998r.) Polsat 10:00

„Harry Potter i Książę Półkrwi”
(2009r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 30 - serial
06:50 Jaka to melodia?
07:25 Audycje komitetów wyborczych
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 59 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 124 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:25 Korona królów 
 - taka historia… odc. 5
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 158
12:55 Najmłodsi wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 339 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy odc. 189
15:50 Wieczna miłość odc. 31 - serial 
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3348
18:30 Korona królów odc. 105 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 40 - serial 
21:00 Reytan - druga strona drzwi 
22:20 Biała wizytówka odc. 6 - serial 
23:35 Rzeczpospolita Zakopiańska  
 - film
00:40 4 Blocks odc. 5 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 353 - serial

06:10 Sąd rodzinny odc. 135 - serial

07:05 Szpital odc. 416 - serial

08:05 Brzydula odc. 11 - serial

08:35 Brzydula odc. 12 - serial

09:10 Kryminalni odc. 12 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 691 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 136 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria 

 Wesołowska odc. 590 - serial

14:55 Szpital odc. 417 - serial

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

16:50 Kryminalni odc. 26 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 13 - serial

18:25 Brzydula odc. 14 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 692 - serial

20:00 Shaft - film

22:10 Kości odc. 6 s. 12 - serial

23:10 Harry Potter i Książę Półkrwi  

 - film

02:20 American Horror Story:  

 Apokalipsa odc. 10 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 80
07:05 Turbo Fast odc. 13 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 14 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 28
09:00 Septagon - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 6
11:25 Benny Hill odc. 8
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 160 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 161 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 156
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 24 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 24 - serial 
18:00 Septagon odc. 21 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 455 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 229 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 704
23:00 Galileo odc. 705
00:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 41 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 160 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 64
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 36 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 122 s. 3 - serial 
20:00 Bękarty wojny - film
23:10 Połączenie - thriller 
01:05 Taki jest świat odc. 79 s. 3

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Lekcje pana Kuki - film

10:20 Ślepy tor - film

11:00 Doktor Ewa odc. 8 - serial 

11:45 Doktor Ewa odc. 9 - serial 

12:30 Bielszy niż śnieg - nowele

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Szkatułka z Hongkongu - film

14:30 Głód serca - film

16:05 Program publicystyczny

16:40 Parę osób, mały czas - dramat

18:35 Chuligan literacki odc. 16

19:10 Mały western - film

19:15 Koń - film

19:20 Miniatury filmowe do muzyki  

 klasycznej odc. 51 - film

19:25 Którędy po sztukę odc. 77 

19:35 Videofan odc. 98

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 5 - serial

21:20 Wyjście przez sklep 

 z pamiątkami - film

23:00 Kronos odc. 16

23:45 Panie Dulskie - komedia

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 312
07:00 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial
07:50 Ex libris Magazyn 
08:20 Wojownicy czasu odc. 16
08:55 Kleeberg odszedł... 
 kleberczycy zostali - film
10:00 Sensacje XX wieku odc. 167
10:35 Manewry - 1936 odc. 2 - serial
11:15 Ziemia, planeta roślin odc. 3 - film
12:15 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 2 - serial
13:20 U pana Boga za piecem 
 - komedia
15:10 Świat z lotu ptaka odc. 6 - serial
16:10 Spór o historię odc. 143 
16:45 Maria Konopnicka - film
17:40 Książka historyczna roku
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:50 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial 
19:45 Książka historyczna roku
20:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 7 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny
22:35 Marzyciele odc. 1
23:05 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial 
00:10 CEGŁA i inne nagrody filmowe.

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie  
 Leonarda da Vinci” odc. 2 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Tekla - życie dla Ewangelii - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Jan Paweł II - papież, który  
 tworzył historię odc. 1 - serial
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Śp. ks. Peszkowski
15:35 180 lat na zdrowie - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja  
 w sanktuarium MB Pocieszenia 
 w Czerwińsku nad Wisłą
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 94 - serial
23:00 Prawdziwie spadła z nieba - film

05:35 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 158
07:20 Na sygnale odc. 129 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1020
11:05 Pogoda - flesz odc. 1498
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 182
11:25 Rodzinka.pl odc. 18 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1913 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 53
14:10 Rodzinka.pl odc. 19 s. 1 - serial
14:35 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 28 - serial 
18:00 Panorama odc. 3140
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 175 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 60 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1913 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1914 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 49
20:55 M jak miłość odc. 1387 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 3 - western 
22:50 Dzielnica bankowa odc. 3 - serial
23:55 Oficerowie odc. 13 - serial
00:50 Moja mama i reszta 
 zwariowanej rodzinki - film

05:50 Uwaga! odc. 5456
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 31 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 31
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2303
11:00 Ukryta prawda odc. 947 - serial
12:00 Szpital odc. 836 - serial
13:00 Szkoła odc. 599 - serial
14:00 19+ odc. 300 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 7
15:30 Szkoła odc. 600 - serial
16:30 19+ odc. 301 - serial
17:00 Szpital odc. 837 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 948 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5457
20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2758 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 192
21:30 Top Model odc. 6 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 6 s. 3 - serial
23:35 Piraci z Karaibów: 
 Na nieznanych wodach - film
02:20 Co za tydzień odc. 870

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 666 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 667 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 137 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 750 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 31 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 817 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2734 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 863 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3732
16:30 Na ratunek 112 odc. 266 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 256 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2735 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 285 - serial
20:05 X-Men: Apocalypse - film
23:15 Zamachowiec - thriller 
01:25 Czterej bracia - film

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Doktor Ewa 10:00 Sensacje XX wieku

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

Jack Sparrow nadal poszukuje źródła młodości. 
W portowej tawernie spotyka Angelikę, córkę 
Czarnobrodego. Kobieta i jej ojciec postanawiają 
wykorzystać Jacka i z jego pomocą dotrzeć do 
źródła młodości.

W Egipcie obudził się przedwieczny mutant 
Apocalypse, który chce zniszczyć świat. Z tak 
wielką mocą X-Meni nie mieli do czynienia. Do 
walki nieoczekiwanie dołącza ukrywający się 
w Polsce Magneto.

„X-Men: Apocalypse”
(2016r.) Polsat 20:05

„Piraci z Karaibów: Na 
nieznanych wodach”
(2011r.) TVN 23:35
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 31 - serial
06:50 Jaka to melodia?
07:25 Audycje komitetów wyborczych
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 60 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 125 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 105 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca - magazyn 
12:55 Dziki Bałtyk odc. 1 - film
13:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
14:00 Elif odc. 340 - serial 
14:50 Big Music Quiz - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka odc. 40 - serial
15:50 Wieczna miłość odc. 32 - serial 
16:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3349
18:30 Korona królów odc. 106 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 41 - serial 
21:00 Orły sportu odc. 4
21:30 Big Music Quiz - kulisy
21:40 Kompania X odc. 5 - serial 
22:35 Lotnisko 1975 - film
00:30 Dzień, w którym 
 zrzucono bombę - film

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1156 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 136 - serial 

07:05 Szpital odc. 417 - serial 

08:05 Brzydula odc. 13 - serial 

08:35 Brzydula odc. 14 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 26 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 692 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 591 - serial 

14:55 Szpital odc. 418 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 3 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 15 - serial 

18:25 Brzydula odc. 16 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 693 - serial 

20:00 Księga ocalenia - film

22:25 Jak to się robi w Chicago - film

00:35 Sposób na morderstwo 

 odc. 7 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 81

07:05 Turbo Fast odc. 14 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 15 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 29

09:00 Septagon odc. 21 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 7

11:25 Benny Hill odc. 10

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 162 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 163 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 157

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 455 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 25 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 25 - serial 

18:00 Septagon odc. 22 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 456 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 230 - serial

21:00 Wałęsa. Człowiek z nadziei - film

23:40 Dzieci kukurydzy - horror 

01:30 STOP Drogówka odc. 186

06:00 Kontrakt na miłość odc. 42 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 161 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 65
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 122 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator
 odc. 12 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 37 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 122 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial 
20:00 Człowiek mafii - film
21:50 Ticker - film
23:30 Niesamowita McCoy - film
01:35 Moje Grand Prix. 
 Bartek Marszałek odc. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Parę osób, mały czas - dramat

10:35 Casting - film

11:00 Ziemia obiecana odc. 1 - serial 

12:00 Ziemia obiecana odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Cesarskie cięcie - komedia 

15:00 Program publicystyczny

15:40 Dzieje mistrza 

 Twardowskiego - film

17:30 Panna Nikt - dramat

19:20 Kronos odc. 16

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp - Zabijanie Gomułki

20:25 Zabijanie Gomułki 

22:55 Stulatek, który wyskoczył 

 przez okno i zniknął - komedia 

01:05 Dezerterzy

06:50 Był taki dzień odc. 313
06:55 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial
07:55 Książka historyczna roku
08:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 46
08:45 Flesz historii
09:10 Maria Konopnicka - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 107
10:35 Sensacje XX wieku odc. 108
11:05 Spór o historię odc. 145 
11:45 Pomnik czynu - film
12:15 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 3 - serial
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 1 - serial
14:30 Lady Liberty. Narodziny 
 symbolu - film
16:05 Marzyciele odc. 11
16:35 Jan Paweł II i jego przyjaciel - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Wojownicy czasu odc. 17
19:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial 
19:55 Na progu niepodległości - 100 lat  
 temu na Lubelszczyźnie Reportaż 
21:00 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 1 - film
22:00 Jak było?
22:40 Cwał - komedia 
00:35 Sensacje XX wieku odc. 109

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:35 Odwaga wiary - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Z nami bezpiecznie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Listy do Eleny - film
14:05 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 94 - serial
14:55 Powołanie - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 18 - serial
22:40 Sprawa wiary - film

05:40 M jak miłość odc. 1387 - serial 
07:00 Akademia
07:20 Na sygnale odc. 130 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1499
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 183
11:25 Rodzinka.pl odc. 20 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1914 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 54
14:10 Rodzinka.pl odc. 21 s. 1 - serial
14:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” - serial
15:10 M jak miłość odc. 1387 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 29 - serial 
18:00 Panorama odc. 3141
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 176 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 61 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1914 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1915 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 50
20:55 M jak miłość odc. 1388 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów  
 odc. 799
23:00 Sonita - film
00:05 Rodzinka.pl odc. 243 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2304

11:00 Ukryta prawda odc. 948 - serial

12:00 Szpital odc. 837 - serial

13:00 Szkoła odc. 600 - serial

14:00 19+ odc. 301 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 7

15:30 Szkoła odc. 601 - serial

16:30 19+ odc. 302 - serial

17:00 Szpital odc. 838 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 949 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5458

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2759 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 193

21:30 Diagnoza odc. 6 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1138

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 6 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 668 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 669 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 138 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 751 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 32 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 818 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2735 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 864 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3733
16:30 Na ratunek 112 odc. 267 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 257 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2736 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 286 - serial
20:05 Ślad odc. 7 - serial
21:05 Ślad odc. 8 - serial
22:05 Czterej bracia - film
00:15 John Tucker musi odejść
  - komedia

07:05 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

15:40 Dzieje mistrza
 Twardowskiego 10:05 Sensacja XX wieku

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

Angel, Jeremiah, Bobby i Jack spotykają się, 
by pochować kobietę, która ich wychowała. 
Przybrana matka padła ofiarą napadu na sklep. 
Bracia postanawiają odnaleźć bandytów.

Minęło 31 lat od kataklizmu, w wyniku którego 
Ziemia stała się pogorzeliskiem. Samotny 
wędrowiec, Eli, kieruje się na zachód, dokąd ma 
dostarczyć cenną księgę.

„Księga ocalenia”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Czterej bracia”
(2005r.) Polsat 22:05
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 32 - serial
06:50 Jaka to melodia?
07:25 Audycje komitetów wyborczych
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 61 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 126 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 106 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Dziki Bałtyk odc. 2 - film
13:50 Big Music Quiz - kulisy
14:00 Elif odc. 341 - serial 
14:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka odc. 41 - serial
15:50 Wieczna miłość odc. 33 - serial 
16:35 Big Music Quiz - kulisy
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3350
18:30 Korona królów odc. 107 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 42 - serial 
21:00 Wielki test o Internecie
22:25 Film dla Stasia - film
23:25 The Wall. Wygraj marzenia
  - kulisy
23:35 Bez tożsamości odc. 17 - serial 
00:25 Jednostka X odc. 5 - serial 

05:10 Ukryta prawda odc. 354 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

07:05 Szpital odc. 418 - serial 

08:05 Brzydula odc. 15 - serial 

08:35 Brzydula odc. 16 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 693 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 592 - serial 

14:55 Szpital odc. 419 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 4 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 2 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 17 - serial 

18:25 Brzydula odc. 18 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 694 - serial 

20:00 Ojciec chrzestny - film

23:45 Shaft - film

01:50 Moc magii odc. 276

06:00 Spadkobiercy odc. 82

07:05 Turbo Fast odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 30

09:00 Septagon odc. 22 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 8

11:25 Benny Hill odc. 11

12:00 Detektywi w akcji odc. 164 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 165 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 158

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 456 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 26 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 26 - serial 

18:00 Septagon odc. 23 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 457 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 231 - serial

21:00 Oko za oko odc. 3 s. 1 - serial 

22:00 Prawo zemsty - thriller 

00:20 Trampolina odc. 2

06:00 Kontrakt na miłość odc. 43 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 162 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 66
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 38 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 17 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 124 s. 3 - serial 
20:00 Street Fighter: 
 Legenda Chun-Li - film
21:55 Wpół do śmierci II - film
23:35 Wikingowie odc. 13 s. 4 - serial 
0:35 Flash odc. 15 s. 2 - serial
01:40 Taki jest świat odc. 79 s. 3

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Panna Nikt - dramat

10:20 Katarynka - nowele

11:00 Ziemia obiecana odc. 3 - serial 

12:05 Ziemia obiecana odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Portret podwójny - film

15:25 Program publicystyczny

15:55 Ostatni blues - dramat

17:50 Spirala - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Mandarynki - dramat

21:55 Pegaz odc. 107

22:40 Przędza - film

23:55 Stulatek, który wyskoczył

  przez okno i zniknął - komedia

01:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 314
07:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial
07:55 Skrzydła Wielkiej Wojny - film
08:30 Archiwum zimnej wojny
09:05 Jak było?
09:45 Goralenvolk - film
10:55 Sensacje XX wieku odc. 109
11:25 Sensacje XX wieku odc. 110
11:55 Na progu niepodległości 
 - 100 lat temu na Lubelszczyźnie
12:55 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 4 - serial
14:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 3 - serial
15:10 Na progu niepodległości - 100 lat  
 temu na Lubelszczyźnie odc. 3
15:45 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial
16:50 Nieznane życie 
 Jana Pawła II - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial
19:00 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial 
19:50 Instynkt przetrwania odc. 3 - serial
21:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 3 - film
22:00 Pejzaż z Kopcem
22:40 Życie za życie. 
 Maksymilian Kolbe - dramat
00:20 Sensacje XX wieku odc. 111

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 15 - serial
11:20 Kartka z kalendarza
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Niebieskooki Anioł - film
13:10 Piloci. Biało-czerwoni 
 z Dęblina - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 18 - serial
14:40 Moc przebaczenia - film
15:40 Kierunek przylądki - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Ivato - film
16:45 Mój brat papież
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza święta w intencji Ofiar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Szlif księżnej - film
23:40 Mahajanga - film

05:35 M jak miłość odc. 1388 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 131 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1500
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 184
11:25 Rodzinka.pl odc. 22 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1915 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 55
14:10 Rodzinka.pl odc. 23 s. 1 - serial
14:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” - serial
15:10 M jak miłość odc. 1388 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 30 - serial 
18:00 Panorama odc. 3142
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 177 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 62 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1915 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1916 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 18 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 715 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 201 - serial 
22:35 Legalna blondynka II - komedia 
00:20 O mnie się nie martw 
 odc. 108 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2305

11:00 Ukryta prawda odc. 949 - serial

12:00 Szpital odc. 838 - serial

13:00 Szkoła odc. 601 - serial

14:00 19+ odc. 302 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 7

15:30 Szkoła odc. 602 - serial

16:30 19+ odc. 303 - serial

17:00 Szpital odc. 839 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 950 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5459

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2760 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 194

21:30 Ameryka Express odc. 6

23:05 Kiler - komedia

01:20 Oszuści odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 670 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 671 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 139 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 752 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 33 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 819 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2736 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 865 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3734
16:30 Na ratunek 112 odc. 268 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 258 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2737 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 175 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 534 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 6
22:05 John Tucker musi odejść 
 - komedia
00:00 Babel - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 08:35 Panna Nikt 10:55 Sensacje XX wieku

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

Opowieść o przygodach prawniczki Elle Woods, 
dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Tym razem 
wyrusza do Waszyngtonu, by na Kapitolu walczyć 
o prawa zwierząt.

Don Vito Corleone, głowa rodziny mafijnej, odrzuca 
propozycję wspólnego interesu z właścicielem 
plantacji maku w Turcji. Ta decyzja staje się 
przyczyną wojny gangów.

„Legalna blondynka II”
(2001r.) TVP 2 22:35

„Ojciec chrzestny”
(1972r.) TVN 7  20:00

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 12 5 °C
 opady: 3 2 mm
 ciśnienie: 1015 1017 hPa
 wiatr: 25 28 km/h 

 temperatura: 12 5 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1018 1009 hPa
 wiatr: 31 32 km/h 

 temperatura: 19 7 °C
 opady: 0 0 mm
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 wiatr: 33 27 km/h 
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 temperatura: 19 9 °C
 opady: 0,8 18 mm
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 wiatr: 24 18 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

CUKInIA ZApIEKAnA Z MOZZARELLĄ,
pOMIDORAMI I BAZYLIĄ
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składniki: 

2 małe cukinie
1 ząbek czosnku
suszone oregano 
(+ opcjonalnie świeże)
świeża bazylia
1 pomidor
1 kulka mozzarelli
sól, pieprz, oliwa extra vergine 

sposób wykonania:

Piekarnik nagrzej do 180 stopni C. Cu-
kinie przekrój wzdłuż na pół, następnie 
łyżeczką wydrąż nasiona. Dopraw warzy-
wo solą, pieprzem, posmaruj czosnkiem, 
oprósz suszonym oregano i skrop oliwą. 
Delikatnie podziurkuj widelcem miąższ, 
nie uszkadzając skórki. Piecz przez 25 
minut. Na podpieczonej cukinii ułóż na 
przemian pomidory i mozzarellę. Do-
praw solą morską, świeżo zmielonym 
pieprzem, suszonym oregano i wstaw do 
piekarnika na ok. 13 minut, do czasu aż 
ser się roztopi. Skrop oliwą i posyp świe-
żą bazylią. 

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Cudowny (?) proszek
PORZĄDKI  Soda oczyszczona najpierw znalazła zastosowanie w kuchni – zastąpiła proszek do pieczenia. 
Gdy odkryto, że ma właściwości lekko żrące, neutralizuje kwasy i pochłania zapachy, zaczęto ją wykorzy-
stywać nie tylko do gotowania, ale również do  sprzątana, w lecznictwie czy kosmetyce

Soda oczyszczona to zwią-
zek chemiczny, który fachowo 
nazywany jest wodorowęglanem 
sodu. Nie jest to jednak produkt 
drażniący czy szkodliwy. Z po-
wodzeniem może zastąpić wiele 
detergentów, których używamy 
do sprzątania, a także leki czy ko-
smetyki.

W kuchni
Moczenie ryby w litrze wody 

z dwiema łyżkami stołowymi 
sody pomoże pozbyć się silnego 
zapachu. Po takiej kąpieli trzeba 
pamiętać o umyciu i osuszeniu 
ryby, zanim zaczniemy ją przy-
rządzać. 

Sodę można dosypać na pa-
telnię z olejem, jeśli chcemy, żeby 
smażone kotlety schabowe były 
bardziej chrupiące. Szczyptę war-
to dodać również do gotowanego 
mleka, aby się nie zważyło. 

Soda będzie idealnym ratun-
kiem dla barszczu, gdy okaże się 
zbyt kwaśny. Po krojeniu cebuli 
lub czosnku można umyć dłonie, 
posypując jedną rękę sodą i pole-
wając kilkoma kroplami wody dla 
uzyskania pasty. Następnie wy-
starczy potrzeć dłonie o siebie jak 
przy zwykłym myciu, by usunąć 
charakterystyczny zapach.

Do czyszczenia
Soda w połączeniu z wodą 

utlenioną to świetna mieszan-
ka do usuwania przypalenizny 
z garnków. Należy połączyć oba 
składniki do uzyskania konsysten-
cji pasty i pokryć nią powierzch-
nię wymagającą czyszczenia. Po 
kilku godzinach naczynie powin-
no dać się swobodnie umyć. Pasta 
z sody i wody utlenionej przyda 
się także podczas walki z zanie-
czyszczonymi fugami. Mieszankę 
należy rozprowadzić w szczelinie 
między płytkami i zostawić na ok. 
godzinę. Następnie wyszorować 
szczoteczką do zębów i przemyć 
mokrą szmatką, aby pozbyć się 
resztek pasty i brudu. 

Przy użyciu sody można rów-
nież wyczyścić piekarnik. Naj-
pierw spryskujemy jego wnętrze 
wodą, a następnie posypujemy je 
sodą. Rano tłuszcz bez szorowa-
nia zejdzie przy użyciu gąbeczki 
i ciepłej wody. Drugim sposobem 
jest przygotowanie mieszanki: 
szkl. sody z 1/3 szkl. soli kuchen-
nej. Najpierw spryskujemy brud-
ną powierzchnię piekarnika wodą, 
później posypujemy solą i sodą, 
a następnie ponownie spryskuje-
my. Następnego dnia ciepła woda 

z dodatkiem płynu do mycia na-
czyń usunie zabrudzenia. 

Emaliowane naczynia można 
wyszorować, polewając je wodą 
utlenioną a następnie posypu-
jąc sodą (nie można przesadzić 
z jej ilością, bo dojdzie do prze-
barwień). Przy pocieraniu gąbką, 
brud powinien dać łatwiej się 
usunąć. Cudowny biały proszek 
skutecznie pomoże w czyszczeniu 
kubków z osadem po kawie i her-
bacie. Do naczynia wsypujemy 
łyżeczkę sody i dodajemy odro-
binę wody, aby powstała pasta. 
Rozprowadzamy ją i czekamy 10 
minut. Po tym czasie wystarczy 
przetrzeć i po wypłukaniu można 
zaparzyć kolejny smaczny napar. 

Na tym nie koniec zastoso-
wań. Szklankę sody oczyszczonej 
należy wsypać do odpływu zle-
wu, jeśli zauważymy niedrożność 
rur. Po 5 minutach dolewamy do 
niej szklankę octu winnego i za-
tykamy zlew na 30 minut. Po tym 
czasie płuczemy rury wrzątkiem, 
aby mieć pewność, że będą droż-
ne. Inny sposób to wrzucenie do 
odpływu łyżki sody i zalanie jej 
połową szklanki soku z cytry-
ny. Przy okazji takich czynności 
udrażniających możemy nadać 
blasku kuchennemu zlewowi, je-
śli posypiemy go sodą i pokropi-
my wodą, aby utworzyły pastę. 
Szczoteczką lub gąbeczką szoru-
jemy. Po wypłukaniu wodą, widać 
błysk.

Z pomocą sody wyczyścimy 
także zmywarkę do naczyń. Jeśli 
posypiemy dno sodą oczyszczoną 
i włączymy krótki tryb mycia, po-
zbędziemy się brudu i brzydkich 
zapachów. Dzięki sodzie możemy 
usunąć rysy z drewnianych pod-
łóg. Przy użyciu wilgotnej szmatki 
wcieramy specyfik w powierzch-
nię. Tak samo można pozbyć się 

plam z kredek na ścianach i me-
blach, które pozostawiły dzieci. 

Soda pomoże odzyskać blask 
srebrnej biżuterii. Pastę w pro-
porcji 3 (soda):1 (woda) wcieramy 
szmatką w łańcuszek czy inny 
srebrny produkt, a później spłu-
kujemy wodą. Soda w równych 
proporcjach połączona z olejem 
pomoże usunąć klej z butelek 
i słoików pozostający tam po usu-
nięciu papierowych etykiet. Mie-
szanką smarujemy klej i pociera-
my szczotką lub szorstką gąbką. 

Soda oczyszczona w połącze-
niu z sokiem z cytryny pomaga 
usunąć z odzieży żółte plamy pod 
pachami, które powstają w wyni-
ku pocenia się. 

235 ml wody utlenionej (3 
proc.) w połączeniu z 3 łyżkami 
sody oczyszczonej i kilkoma kro-
plami mydła w płynie da mie-
szankę idealną do czyszczenia 
materaca. Wystarczy spryskać nią 
brudne plamy, a po 10 minutach 
odkurzyć. 

Soda ma właściwości anty-
bakteryjne, więc jej roztworem 
z wodą można odświeżać dziecię-
ce zabawki, grzebienie i szczotki, 
gąbki do mycia naczyń, a także 
dodać pół łyżeczki do płynu do 
płukania, aby odświeżyć ręczniki 
czy pościel. 

Substancja ta znakomicie po-
chłania tłuszcz, więc z jej pomocą 
usuniemy plamy oleju z garażu 
czy podjazdu. Gdy soda rozprawi 
się z olejem, wystarczy miejsce 
zabrudzenia zamieść wilgotną 
szczotką. 

Soda będzie pomocna przy 
odświeżeniu drewnianych mebli 
ogrodowych. Przecieramy sodą 
i wilgotną gąbką powierzchnię, 
a później spłukujemy wodą. Roz-
twór ¼ szkl. sody i 1 l wody będzie 
potrzebny przy usuwaniu pleśni 

z przydomowych basenów czy 
zabawek, które w nich używamy. 
Może być użyty również do czysz-
czenia szyb samochodowych, 
mat podłogowych czy opon. Soda 
posłuży także do odświeżenia ta-
picerki. Wystarczy posypać nią 
siedzenia, a po 15 minutach do-
kładnie odkurzyć.

Soda usuwa również nieprzy-
jemne zapachy, np. z urządzeń 
sportowych, namiotów, toreb 
czy butów do ćwiczeń. Można na 
nie wysypać proszek, a później 
zmywać wodą lub od razu użyć 
roztworu. Świetnie sprawdzi się 
także do neutralizacji zapachów 
w koszu na śmieci. Na dno nale-
ży jej nasypać, a dopiero później 
włożyć worek. Takie samo zasto-
sowanie ma w przypadku kuwety 
dla kota, kosza na bieliznę, w lo-
dówce czy szafie. 

Właściwości lecznicze
Niektórzy wierzą, że soda 

oczyszczona w połączeniu z so-
kiem z cytryny jest skutecznym 
lekarstwem na raka. Nie zostało 
to jednak naukowo potwierdzone. 
Pomaga jednak przy innych scho-
rzeniach. Należy jednak pamiętać, 
że nieodpowiednio stosowana 
może zaszkodzić. Warto zasię-
gnąć opinii lekarza, czy w naszym 
przypadku jej stosowanie będzie 
na pewno bezpieczne.

Wiadomym jest, że soda neu-
tralizuje kwasy, więc zapobiega 
powstawaniu wrzodów, wzmac-
nia zęby, wspomaga proces oddy-
chania. Co więcej, oczyszcza orga-
nizm z toksyn. Sodę oczyszczoną 
w formie roztworu warto pić re-
gularnie przez maksymalnie trzy 
tygodnie. Będzie pomocna przy 
likwidacji brzydkich lub inten-
sywnych zapachów z jamy ustnej, 
np. czosnku, cebuli. Do szklanki 
wody dosypujemy łyżeczkę sody. 
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Jesienny ogród
HOBBY  Im więcej pracy włożymy w nasz ogród jesienią, ty mniej będziemy jej mie-
li na wiosnę. We wrześniu warto zakasać rękawy i zabrać się za sadzenie tulipanów, 
przesadzanie drzewek owocowych itp.

Taka mieszanka służy do płuka-
nia ust. Łyżeczkę sody można też 
dodać do płynu do płukania ust, 
dzięki czemu osiągniemy jeszcze 
większy efekt świeżości. Sposób 
ten będzie przydany zwłaszcza dla 
osób, które noszą aparat ortodon-
tyczny. 

Właściwości neutralizacji zapa-
chów przydadzą się także osobom, 
które mają założony gips. Zdarza 
się, że spod tego opatrunku uwal-
niają się nieprzyjemne zapachy. 
Można się ich pozbyć, wsypując do 
środka trochę sody. Aby dostała się 
głębiej, można ją wdmuchać su-
szarką do włosów. 

Na przeziębienie
Jeśli doskwiera nam ból gardła 

i katar, można skorzystać z na-
turalnego środka, jakim jest soda 
oczyszczona. W równych propor-
cjach dodajemy sodę, brązowy cu-
kier i sól do szklanki ciepłej wody. 
Raz dziennie takim roztworem 
płuczemy gardło. W przypadku 
kataru można samodzielnie wyko-
nać krople do nosa (tylko dla doro-
słych). Wystarczy ¼ łyżeczki sody 
i 1 łyżka stołowa wody. Z pomocą 
sody można także wykonać inhala-
cje, aby łatwiej było oddychać pod-
czas kataru. Do 1 l wrzącej wody 
wystarczy dodać należy łyżkę sto-
łową sody. Wlewamy wszystko do 
miski, pochylamy nad nią głowę 
i nakrywamy ręcznikiem. Wdechy 
wykonujemy nosem, a wydechy 
ustami. 

Łagodzi dolegliwości
Jeśli borykamy się z infekcją 

dróg moczowych, warto wziąć ką-
piel z dodatkiem sody. Przyniesie 
ona ulgę w pieczeniu. Kąpiel z do-
datkiem ¼ szkl. sody i ½ szkl. mąki 
kukurydzianej to ratunek na opa-
rzenia słoneczne. Można również 
okładać miejsce oparzenia na ciele 
szmatką zanurzoną w zimnej wo-
dzie z dodatkiem sody. Dzięki temu 
unikniemy pojawienia się bąbli. 

Nieprzyjemne pieczenie po 
ukąszeniach owadów zniwelujemy 
poprzez smarowanie pastą z sody 
i wody. Z kolei zapalenie skóry 
wywołane noszeniem pieluszki ła-
godzimy, myjąc pupę dziecka roz-
tworem sody i ciepłej wody. Mie-
szanka może być stosowana także 
do przemywania aft powstających 
w ustach lub pękających kącików 
ust. 

Kosmetyka
Soda to naturalny antyperspi-

rant. Wystarczy natrzeć nim ciało. 
Można dodać jej do żelu do mycia 
twarzy lub stworzyć własną pastę 
(w równych proporcjach soda i oli-
wa z oliwek) służącą jako peeling 
twarzy. Soda dodana do pasty do 
zębów ma właściwości wybielające. 
Nastolatkowie pokonają z jej po-
mocą trądzik. Wystarczy połączyć 
sodę z wodą, aby uzyskać pastę 
i położyć ją na twarz, a następnie 
wcierać delikatnie czystą szczo-
teczką. Taki zabieg można stoso-
wać dwa razy w tygodniu.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Do jesiennych prac trzeba 
się odpowiednio przygotować, 
aby nie wykonywać ich cha-
otycznie, bo to tylko wprowadzi 
duże zamieszanie, a efekty będą 
raczej mizerne. Przede wszyst-
kim trzeba mieć sprzęt, czyli ło-
paty, grabie, różne sekatory do 
przycinania oraz włókninę do 
przykrywania krzewów. 

Prace dzielimy na kilka eta-
pów. Pierwszym z nich jest na 
pewno przygotowanie kwiatów 
do okresu zimowego. Zaczyna-
my sadzenie dwuletnich roślin 
ozdobnych, takich jak bratki, 
niezapominajki czy stokrotki. 
Sadzimy również rośliny cebulo-
we – tulipany, narcyzy czy też 
hiacynty. Przy zakupie cebulek 
należy zwrócić uwagę, by nie 
były one przesuszone i uszko-
dzone, ani też nie wypuszczały 
młodych pędów. Dla tych cebu-
lek ziemia musi być odchwasz-

czona, lekko spulchniona i do-
datkowo spryskana środkiem 
grzybobójczym. 

Cebulki dali, begonii i frezji 
musimy wykopać przed zimą, 
zabezpieczyć je w drewnianych 
korytkach i przechować w dość 
ciepłym pomieszczeniu. Niektó-
re z bylin możemy teraz roz-
mnażać przez podział. Tu wska-
żemy bodziszki, skalnice, tawuły 
i zimozielone trawy. 

Ozdobą ogrodu są wrzosy. 
Sadząc je, pamiętajmy, że po-
trzebują kwaśnej ziemi (odczyn 
pH około 5). Do zbadania pH gle-
by służą specjalne mierniki, któ-
re można kupić w sklepie ogrod-
niczym. Aby zakwasić ziemię, 
wystarczy zmieszać ją z tor-
fem. Wrzosy wsadzamy po kilka 
sztuk, w grupie, aby im umożli-
wić naturalny wzrost. Następnie 
delikatnie podlewamy. Ziemię 
wokół sadzonek przykrywamy 

delikatnie drobną korą, która 
ma utrzymać wilgoć i chronić 
przed przymrozkami.

Przesadzamy drzewka owo-
cowe i ozdobne. Mają one już 
bardzo dobrze rozwinięty sys-
tem korzeniowy. Po nasadze-
niu w nowym miejscu trzeba 
tylko pamiętać, by teren wokół 
drzewka przykryć korą. Kupując 
nowe drzewka, najlepiej posta-
wić na takie, które mają odkryty 
system korzeniowy. Wtedy mo-
żemy zobaczyć, czy są zdrowe.

Następnym etapem są po-
rządki na naszych rabatach. 
Należy się pozbyć resztek ro-
ślinnych i wszelkiego rodzaju 
chwastów. Tu stosujemy wszel-
kiego rodzaju atrybuty che-
miczne dostępne w sklepach 
ogrodniczych. Przekopujemy 
również ziemię dokładając do-
datkowo kompost naturalny 
i nawozy sztuczne, jak potrzeba. 

Na przekopanym areale nic nie 
sadzimy, pozostawiamy ten te-
ren do wiosny.

Kolejny etap to naprawa 
i przygotowanie trawnika. Nie-
stety, po gorącym lecie jego stan 
nie jest najlepszy. Zasadą jest, 
że ostatnie cięcie trawnika od-
bywa się początku października. 
Wtedy przycinamy go na wyso-
kość 5 centymetrów. Wskazane 
jest wzmocnienie odpowiedni-
mi nawozami z potasem i fosfo-
rem. Nie używamy teraz nawo-
zów z azotem, bo ten powoduje 
gwałtowny wzrost roślin. Traw-
nik rekultywujemy. Trzeba rów-
nież zgrabić wszystkie liście, 
które możemy wykorzystać, 
przygotowując kompost.

Niektórzy z nas posiadają 
na swoich działkach niewielkie 
oczka wodne. Rybki z nich nale-
ży przenieść do beczki z wodą na 
okres zimowy. W beczce trzeba 
zamontować napowietrzacze. 
Rybki pozostawione w dużych 
oczkach przestajemy karmić, 
gdy temperatura wody spad-
nie poniżej 10 stopni. Znajdują 
się one wtedy w stanie letargu. 
Należy pamiętać, by zapewnić 
im dostęp do powietrza, czyli  
w okresie mrozów musimy wy-
rąbywać przeręble.

Przycinamy rośliny wod-
ne, a zgniłe wyciągamy z wody. 
Ze zbiornika wymontowujemy 
również cały sprzęt, czyli pomp-
ki, napowietrzacze i fontanny. 
Mróz mógłby je uszkodzić. 

Przedstawione w tym ar-
tykule prace porządkowe są 
wykonywane corocznie przez 
piszącego i sprawdzone. Dzięki 
nim zaoszczędzimy sobie pracy 
wiosną.

Tekst i fot. (Maw)
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Będziesz szukał towarzystwa ciekawych, kreatyw-
nych osób, na pewno nie przyjmiesz zaproszeń od 
nudnych znajomych. Rozpiera cię energia, chcesz 
nauczyć się lub dowiedzieć czegoś nowego. Z łatwo-
ścią poradzisz sobie z obowiązkami zawodowymi. Po 
pracy będziesz zastanawiał się, jak zmienić aranżację 
mieszkania lub zajmiesz się porządkami w ogrodzie. 

Czeka cię wiele nerwów i dyskusji nad kwestiami, które 
nie są warte uwagi. Wykaż cierpliwość, nie wypowia-
daj się, jeśli nie musisz i czekaj. Sytuacja wkrótce się 
wyklaruje, może nawet narodzą się ciekawe pomysły. 
W domu staraj się nie rozmawiać o pracy, poświęć 
czas na przyjemności, zamiast zadręczać się humora-
mi niezadowolonego szefa.

W najbliższych dniach będziesz brylować w towa-
rzystwie, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Znajo-
mi wyciągną cię na imprezę, a w pracy będziesz re-
prezentować firmę na ważnej konferencji. Wszędzie 
wypadniesz więcej niż dobrze, co da ci powód do 
satysfakcji. Niestety, zaniedbasz obowiązki domowe. 
Poświęć im choć jeden dzień, dla równowagi.

Szczęście ci sprzyja, przyda się jeszcze dobry hu-
mor. Przejrzyj listę kontaktów w telefonie i odezwij 
się do znajomych. Pozwól sobie na trochę przy-
jemności, wyluzuj. Obowiązki nie uciekną, ale też 
nie musisz być ze wszystkim na bieżąco. Ten czas 
poświęć tylko sobie.

Ostatnio czujesz się zmęczona, więc powinnaś od-
począć kilka dni. Jeśli masz taką możliwość, weź 
urlop. Zaszyj się w domu z kubkiem ciepłej herbaty 
i książką, bądź wykup wycieczkę last minute i wyjedź 
wygrzać się na plaży. Nie rób nic na siłę, powoli uzu-
pełniaj zapasy energii.

Będziesz miał przypływ szczerości oraz odwagi i po-
stanowisz oznajmić otoczeniu, co ci przeszkadza. 
Twoje uwagi zostaną życzliwie przyjęte, poczujesz 
ulgę. Ale nie trzymaj się na siłę swoich przekonań, 
jeśli okaże się, że nie masz racji. Wolny czas poświęć 
na sport.

Niech przeciwnicy mają się na baczności, bo poka-
żesz im, że potrafisz postawić na swoim. W spra-
wach zawodowych poczujesz się nieco zdezorien-
towany, intuicja podpowiada ci, że szef coś ukrywa. 
Zamiast się z tym gryźć, poproś o rozmowę i zapy-
taj wprost, o co chodzi.

Wróci optymizm i okaże się, że problemy nie są jed-
nak tak ogromne, jak do niedawna ci się wydawało. 
Docenisz wsparcie ze strony przyjaciół i bliskich. 
Może nawet zorganizujesz spotkanie, by im podzię-
kować. Skoro wreszcie doceniasz swoje umiejętno-
ści i talenty, postaraj się je rozwijać. Możesz zapisać 
się na kurs językowy albo warsztaty plastyczne.

Bardzo pracowity tydzień. Zamiast narzekać na licz-
bę zadań, weź się za ich realizację. Odhaczaj po kolei 
te wykonane, a będziesz mieć poczucie kontroli nad 
sytuacją. Patrz na ręce współpracownikom, bo ktoś 
może popełnić poważny błąd, a naprawianie kon-
sekwencji będzie żmudne. W sprawach sercowych 
wiosna, zaplanujcie wspólne wieczorne wyjście.

Uważnie rozglądaj się dookoła, bo ktoś będzie chciał 
wykorzystać twoje dobre serce i zaangażowanie. 
Będzie ci prawił komplementy lub użalał się nad 
sobą, żebyś przejął jego zadania. A on w tym czasie 
będzie… odpoczywał. Nie daj się wkręcić w taką 
sytuację. Koniecznie zaplanuj randkę, bo planety 
sprzyjają miłosnym podbojom.

Zaleje cię fala rozmaitych wiadomości i propozycji. 
Będzie tego tak dużo, że poczujesz się przytłoczony. 
Na dodatek szef będzie naciskał, byś zajął stanowisko 
w sprawie, z którą nie chcesz mieć do czynienia. W tym 
tygodniu uważaj na to, co mówisz. Z powodu plotek 
możesz mieć spore kłopoty zawodowe. W weekend 
odpocznij od wszystkiego i wszystkich.

Wyjątkowo dobry czas na rozwój twojej kariery. Prze-
analizuj swoje znajomości i informacje, które ostatnio 
posiadłeś. Dzięki nim uda ci się zdobyć lepiej płatną 
pracę. Weekend poświęć na odpoczynek. Ktoś ze 
znajomych będzie namawiał cię na wyjazd. Skorzystaj 
z zaproszenia, zabawa będzie świetna, a ty naładujesz 
baterie. W sprawach sercowych bez zmian.

Kolorowanki dla dzieci
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w pogoni za lisem
GOLUB-DOBRZYŃ  Tradycyjnie w ostatni weekend września na zamkowych wzgórzach odbył się Hu-
bertus. Święto leśników, myśliwych i jeźdźców na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych 
na Zamku Golubskim

Hubertus to święto, którego 
tradycje sięgają XVIII wieku. Dla 
myśliwych to początek łowiec-
kiego sezonu jesienno-zimo-

wego, a dla jeźdźców – koniec 
sezonu. Jedni i drudzy z tej oka-
zji świętują. Dla myśliwych to 
okazja do biesiadowania, a dla 

drugich to pogoń za „Lisem”. 
Popularny lis to jeździec z przy-
czepioną kitą do lewego ramie-
nia, która trzeba zerwać.

Tegoroczny Hubertus, or-
ganizowany przez Oddział PTTK 
im. Zygmunta Kwiatkowskiego, 
przy współudziale Okręgowego 
Zarządu Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Toruniu, miał tro-
chę inny charakter. 

– Tegoroczny Hubertus wpi-
suje się w szereg imprez organi-
zowanych na golubskim zamku 
z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
– tłumaczył Stefan Borkowicz, 
prezes Oddziału PTTK w Golu-
biu-Dobrzyniu. 

Hubertus rozpoczął się tra-

dycyjnie mszą świętą, odprawio-
ną w kościele pw. św. Katarzyny 
w Golubiu. Następnie uczestni-
cy przeszli kawalkadą na Zamek 
Golubski. Na początku imprezy 
odsłonięto pamiątkową tablicę 
z podziękowaniem dla Ryszarda 
Bobera, przewodniczącego sej-
miku województwa, za aktywne 
wspieranie przedsięwzięć podej-
mowanych przez Zamek Golub-
ski, w szczególności na rzecz or-
ganizacji dorocznych turniejów 
rycerskich. 

Później nie brakowało zabaw 
dla jeźdźców, czyli pokonywania 
przez nich „ścieżki huculskiej”. 
Przeprowadzono także pogoń 
za lisem. W jego rolę wcielił się 
tradycyjnie ubiegłoroczny zwy-

cięzca, czyli Mateusz Kamiński. 
Lisa goniło ponad 40 jeźdźców. 
Pogoń nie trwała długo. Kita lisa 
została zerwana przez Krzysz-
tofa Cymbała. 

Kolejnym punktem progra-
mu był koncert muzyki dawnej, 
w wykonaniu zespołu muzycz-
nego działającego od wielu lat 
przy Zamku Golubskim. Koncert 
muzyki klasycznej dał 17-letni 
Cheng Shengye. Z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości prze Polskę odbyły się 
też prelekcje. Wykłady wygłosili 
naukowcy – prof. Zbigniew Kar-
pus, dr Irena Żabińska-Magalska 
i dr Krzysztof Halicki.

Tekst i fot. (Maw)

W tym roku zwyciężył Krzysztof Cymbał

Na zamku odbył się także koncert zespołu muzyki dawnej Pogoń przyszli zobaczyć mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic

Pokaz jazdy konnej na tzw. ścieżce huculskiej 
w wykonaniu Piotra Kocińskiego W rolę lisa wcielił się Mateusz KamińskiHubertus odbywał się w dolinie obok zamku

Gmina Radomin

Do użytku została oddana droga w miejscowości Wilczewko. Długość przebudo-
wanej drogi to prawie 400 m.

II etap robót na drodze gmin-
nej w Wilczewku dobiegł końca. 
Inwestycja obejmowała wykonanie 

drogi na podbudowie z tłucznia 
z utrwaleniem powierzchniowym. 
Trakcja została utwardzona za 

pomocą emulsji asfaltowej i gry-
sów. Szerokość nowej nawierzch-
ni wynosi 4 m, natomiast długość 

odcinka to 393 m. Podczas ro-
bót zostały utwardzone pobocza 
o szerokości 0,75 m każdy. Inwe-
stycja została zrealizowana w ca-

łości z budżetu gminy. Remont 
kosztował gminę Radomin ponad  
155 tys. zł.

(ben), fot. nadesłane
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Pierwszy kolonista kosmosu
POSTAĆ  Ludzkość miała różne wizje tego jak wygląda i czym jest Księżyc. Spoglądali na niego 
niemal codziennie i marzyli o tym, że pewnego dnia będzie możliwe wylądowanie tam. Ostatecz-
nie udało się to w 1969 roku, ale już w XVII wieku pojawił się pewien wizjoner, który wzywał do 
kolonizacji Księżyca – był nim John Wilkins

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

O G Ł O S Z E N I E

John Wilkins urodził się 
w 1614 roku. Był synem nie-
zbyt zamożnego zegarmistrza. 
Zdecydował się na karierę na-
ukową, ale jednocześnie zo-
stał duchownym kościoła an-
glikańskiego. W wieku 23 lat 
przyjął święcenia kapłańskie. 
Anglia tych lat była krajem 
bardzo niespokojnym. Rzą-
dzili nią niepopularni Stu-
artowie. John Wilkins był za 

obaleniem rządów królów z tej 
dynastii. Wybuchła wojna do-
mowa, w której naprzeciw sie-
bie stanęli zwolennicy króla 
oraz zwolennicy republiki. 
Na czele tych drugich stanął 
Olivier Cromwell. Jego wojska 
wygrały, a on sam został lor-
dem protektorem rządzącym 
całym krajem. Cromwell miał 
siostry, w tym najmłodszą – 
Robinę. Bohater naszego arty-

kułu, czyli John Wilkins został 
jej mężem. Dostał się w oto-
czenie osób rządzących kra-
jem. W czasie swojej pracy na-
ukowej Wilkins napisał dwie 
książki, w których wyjaśniał 
jak wyobraża sobie podbój 
kosmosu i Księżyca. Wspomi-
nał o „płonących rydwanach”, 
które miały ponieść dzielnych 
ludzi na Księżyc. Wierzył, że 
Księżyc, jak i planety są za-
mieszkałe. Na mapach Księży-
ca z XVII wieku dostrzec moż-
na oceany, kontynenty oraz 
szkice miast. Wilkins miał 
blade pojęcie o fizyce i pra-
wach nią rządzących. Wierzył, 
że ludzi na ziemi trzyma pew-
na forma magnetyzmu. Dziś 
powiedzielibyśmy, że jest to 
grawitacja. Wierzył, że jeśli 
tylko uda nam się wznieść na 
wysokość 20 km będzie możli-
we fruwanie na wzór aniołów 
po niebie i dolecenie do Księ-
życa nie będzie problematycz-
ne. Badacz był także spokojny 
o prowiant dla kosmonautów. 
Wierzył, że w kosmosie jedze-
nie będzie niepotrzebne czło-
wiekowi do życia.

W 1638 roku opublikował 

książkę pt. „Odkrycie nowego 
świata”. Opisywał w niej swoje 
zamierzenia podboju Księżyca. 
Liczył na to, że pieniądze ze 
sprzedaży książki pozwolą mu 
sfinansować badania. Przeli-
czył się, ponieważ ludzie byli 
zajęci bardziej przyziemnymi 
sprawami.

Wilkins wyszedł poza sfe-
rę teorii. Wraz ze swoim ko-
legą naukowcem Robertem 
Hookem usiłował zbudować 
prototyp pojazdu kosmicz-
nego. Niestety z prób wyszło 
niewiele. Naukowiec zrezy-
gnował z planów podboju 
Księżyca dopiero po odkryciu, 
że przestrzeń kosmiczna to 
próżnia i nic nie jest w stanie 
tam przeżyć. Kolega Wilkinsa 
– Hook także zmienił branżę 
i zajął udoskonalaniem zega-
rów.

Wilkins był człowiekiem 
wielkiej kreatywności. Ogra-
niczała go wyłącznie techno-
logia tamtych czasów. Według 
relacji w swoim ogrodzie prze-
chowywał niezwykłe wyna-
lazki np. generator tęczy. Nie-
stety nie wiemy jak działało 
to urządzenie. Badacz posiadał 

również specjalne szklane ule, 
dzięki którym odkrywał se-
krety życia rojów pszczół. Pra-
cował również nad stworze-
niem uniwersalnego języka, 
dzięki któremu można było 
porozumiewać się na odle-
głość. Nie była mu obca także 
biologia. To on spopularyzo-
wał termin „komórka”.

Nasz bohater nie miał ła-
twej jesieni życia. Rewolucja 
jego szwagra Oliviera Cromm-
wella upadła. Do władzy wró-
cili królowie, a Wilkins popadł 
w niełaskę. Spadł w hierarchii 
kościelnej na sam dół – z po-
zycji biskupa do zwykłego ka-
znodziei. W wielkim pożarze 
Londynu spłonęła również 
jego cenna biblioteka i całe la-
boratorium. Zmarł w 1672 roku 
na kamicę nerkową. Przez lata 
naukowcy brytyjscy naśmie-
wali się z Wilkinsa i jego po-
mysłów z rydwanem udają-
cym się na Księżyc. Historia 
pokazała, że Wilkins po pro-
stu urodził się zbyt wcześnie, 
by doczekać spełnienia swoich 
marzeń.

(pw)
fot. internet

XX wiek

Niezgoda rujnuje
W naszym pięknym kraju polityka często przenika 
sferę państwowych świat. Przed nami 11 listopada 
i różne marsze, happeningi i inne manifestacje. 
W tej sferze nad Wisłą nie zmieniło się nic od po-
czątku XX wieku. Oto co poróżniło Dobrzyniaków 
i Golubiaków w 1938 roku.

Przedwojenny Dobrzyń był 
tyglem – narodowościowym 
i politycznym. Do tego posiadał 
wyrazistego proboszcza – Igna-
cego Charszewskiego, który nie 
bawił się w konwenanse, mówił 
wprost, nie lubił Żydów.

27 lutego 1938 roku w wielko-
polskim Luboniu podczas odpra-
wiania mszy zastrzelony został 
ks. Stanisław Streich. Sprawcą 
był pochodzący z Wołynia ko-
munista – Wawrzyniec Nowak. 
Co całe zdarzenie ma wspólnego 
z Dobrzyniem? Ponieważ Nowak 
był komunistą, a dodatkowo Ży-
dem, prawica w całym kraju 
wykorzystała to wstrząsające 
morderstwo do manifestacji po-
litycznych. Takowa została zor-

ganizowana również w Dobrzy-
niu. Protest usiłowali przerwać 
przedstawiciele również pra-
wicowego (ale bardziej umiar-
kowanego) Stronnictwa Pracy 
z Golubia oraz miejscowi Żydzi 
z organizacji TUR (nazywani 
„Turkami”). Turcy byli lewicu-
jącymi Żydami, nastawionymi 
mocno antyklerykalnie.

Po dobrzyńskiej manifesta-
cji proboszcz Charszewski rzucał 
gromy z ambony na Żydów, jak 
i na członków Stronnictwa Pra-
cy z Golubia. Członkowie partii 
skrytykowali księdza w specjal-
nej rezolucji, za nadużywanie 
ambony do celów politycznych. 
Na tym cała przepychanka się 
jednak nie zakończyła.

Podczas uroczystości  
3 maja ks. Charszewski ponow-
nie grzmiał z ambony, że Kró-
lowa Korony Polskiej nie może 
być Królową Judeopolonii. Wza-
jemne niesnaski trwały kolejne 
tygodnie. I jednych i drugich 
pogodził rok później Adolf Hi-
tler, napadając na Polskę, która 
zamiast budować była zajęta 
kłótniami.

(pw)
 fot. ilustracyjne
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Żołnierz piechoty morskiej 
POSTAĆ  Z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej i kampanii polskiej 1939 roku przybli-
żamy sylwetkę Henryka Zemły z Radomina koło Golubia-Dobrzynia. W 1939 roku służył w 2. Morskim 
Pułku Strzelców

Henryk Zemła urodził się 22 
kwietnia 1916 roku w Rzemiszo-
wie koło Zawiercia na Śląsku. 
W wieku 22 lat został powołany 
do wojska. Trafił do 2. Morskie-

go Batalionu Strzelców w Gdyni. 
Przydzielono go do 1. kompanii 
strzeleckiej. Latem 1938 roku 
pan Henryk szkolił się w szkole 
podoficerskiej przy batalionie. 

Jesienią awansował na stopień 
kaprala.  

24 sierpnia 1939 roku od-
dział zakończył pełną mobiliza-
cję i przyjął strukturę dwubata-
lionową. Został przemianowany 
na 2. Morski Pułk Strzelców. 
Henryk Zemła został zmobili-
zowany i 1 września 1939 roku 
trafił na front. 

Zadaniem pułku pod do-
wództwem podpułkownika I. 
Szpunara było zorganizowanie 
obrony stałej Gdyni od strony 
Gdańska, na południowych sto-
kach Redłowa i południowym 
skraju Lasu Witomińskiego, od 
plaży w Orłowie do miejscowo-
ści Chwarzno włącznie.

1 września 1939 roku Niem-
cy przekroczyli granicę i od razu 
napotkali duży opór. 2. Morski 
Pułk Strzelców już w pierw-
szym minutach został ostrzela-
ny przez oddziały wroga i pan-
cernik „Schleswig-Holstein”. 
Ogniem wrogiej artylerii zostały 
rażone pozycje jednostki pana 
Henryka. Często szturmowa-
nym miejscem była główna dro-
ga z Sopotu do Gdyni i jej okolice, 
tj. pozycje 2 batalionu. Oddziały 
pułku często dokonywały też 

wypady na stronę niemiecką. 
Na rozkaz pułkownika  

S. Dąbka pułk wycofał się na 
Kępę Oksywską. Tam jednost-
ka prowadziła bardzo ciężkie 
i zażarte walki aż do kapitula-
cji polskich wojsk 19 września. 
Ostatecznie poległo 134 oficerów 
i 1556 szeregowych żołnierzy 
pułku. Stanowiło to prawie 50 
procent stanu wyjściowego od-
działu. 

Henryk Zemła dostał się do 
niemieckiej niewoli 21 września 
1939 roku. Trafił do obozu jeniec-
kiego na terenie kraju Szlezwi-
k-Holsztyn. Przeszedł operację 
usunięcia z głowy odłamka 
z czasów walk w miejscowości 
Lineburg. Co ciekawe podczas 
II wojny światowej w mieście 
znajdowało się 20 obozów dla ro-
botników przymusowych z całej 
Europy. 

– Jako nastolatka zostałam 
wysłana do przymusowej pracy 
na terenie północnych Niemiec 
– wspominała kilka lat temu 
Anna Zemła. – Przebywając 
w bozie dla pracowników przy-
musowych poznałam Henryka. 
Po wojnie wróciłam do Radomi-
na. 

Henryk Zemła spędził 
w obozie jenieckim prawie 6 
lat. W 1948 roku odszukał Annę 
i przyjechał do Radomina. Ra-
zem wzięli ślub. 

Nasz bohater odznaczo-
ny został „Medalem za udział 
w wojnie 1939 roku” oraz „Orde-
rem odrodzenia Polski Polonia 
Restituta”. Kilka lat temu Hen-
ryk Zemła otrzymał awans na 
stopień oficerski. Uroczystość 
odbyła się w budynku gminy 
Radomina.  

Zachęcamy innych miesz-
kańców naszego regionu do kon-
taktu z naszą redakcją. Chcie-
libyśmy publikować państwa 
historię z czasów II wojny świa-
towej. Szukamy żyjących świad-
ków wydarzeń z lat 1939 – 1945 
oraz osób, których przodkowie 
walczyli na frontach II wojny 
światowej. Prosimy o kontakt 
pod numerem 608154720 lub 
w siedzibie redakcji w Golubiu-
Dobrzyniu. Czekamy również na 
państwa e-mejle pod adresem 
s.wisniewski@wpr.info.pl.

Szymon Wiśniewski
Fot. Ze zbiorów rodzinny 

H. i A. Zemły

Król Aleksander
W historii Polski mieliśmy wielu królów i książąt. 
Najczęściej nosili oni imię Mieszko, Kazimierz, 
Zygmunt, Jan czy Władysław. Wśród monarchów 
tylko jeden miał na imię Aleksander. Czy otrzymał 
imię na część Aleksandra Wielkiego?

Postać

Aleksander Jagiellończyk 
urodził się 5 sierpnia 1461 roku. 
Był czwartym synem Kazimie-
rza Jagiellończyka i Elżbiety 
Habsburskiej. Jego dwaj bracia 
Jan Olbracht (starszy) i Zyg-
munt Stary (młodszy) również 
byli królami Polski. 

Aleksander doskonale znał 
język litewski. Po śmierci swo-
jego ojca został Wielkim Księ-
ciem Litwy. Tym samym na 
krótko została zerwana unia 
personalna z Litwą. Królem 
Polski został po śmierci brata 
Jana w 1501 roku.  

W latach 1492-1494 jako 
książę Litwy stoczył wojnę 
z Wielkim Księstwem Mo-
skiewskim. Niestety konflikt 
zakończono stratą Wiaźmy 
i utratą kontroli nad czę-

ścią Księstw Wierchowskich. 
Starając się o ułożenie po-
kojowych stosunków Litwy 
z Rosją, 18 lutego 1495 ożenił 
się z Heleną, córką wielkiego 
księcia moskiewskiego Iwana 
III Srogiego i Zofii Paleolog. 
Jednakże w 1500 roku wojska 
rosyjskie zajęły część Zadnie-
prza i zagroziły Smoleńskowi, 
rozpoczynając nową wojnę 
litewsko-moskiewską. 3 mar-
ca 1501 roku zawarł w Wilnie 
sojusz przeciwko Rosji z mi-
strzem krajowym Inflant za-
konu krzyżackiego Wolterem 
von Plettenbergiem. Po śmier-
ci Jana Olbrachta, pilnie podą-
żył do Krakowa po koronę pol-
ską, licząc na polskie wsparcie 
w wojnie z Moskwą.

12 grudnia 1501 roku w ka-

tedrze na Wawelu został ko-
ronowany na króla Polski. Co 
ciekawe dokonał tego jego brat  
arcybiskup gnieźnieński i pry-
mas Polski kardynał Fryderyk 
Jagiellończyk. Żona Aleksan-
dra nie została koronowana 
na królową Polski ponieważ 
sprzeciwiali się temu biskupi. 
Helena wyznawała wiarę pra-
wosławną. 

Koronę uzyskał dopiero 
po podpisaniu dwóch aktów 
ustrojowych, przygotowanych 
przez możnowładców polskich: 
o zrzeczeniu się swych praw 
dziedzicznych do Litwy i za-
cieśnieniu unii polsko-litew-
skiej oraz przyznaniu władzy 
w kraju senatowi. Oznacza-
ło to poddanie króla kontroli 
magnatów.

To właśnie za jego rządów 
została uchwalono konstytu-
cja Nihil Novi. Król nie mógł 
niczego nowego postanowić 
bez zgody izby polskiej, czyli 
de facto szlachty. 

Oprócz konfliktów z Mo-
skwą Aleksander musiał wal-
czył również na południu kra-
ju. Granice Rzeczypospolitej 
najeżdżali Tatarzy krymscy. 

Aleksander Jagiellończyk 
zmarł nagle 19 sierpnia 1506 
roku. Nie pozostawił potom-

ków. Po nim na tronie zasiadł 
jego młodszy brat Zygmunt 
Stary. Zwłoki Aleksandra Ja-
giellończyka wbrew jego woli 
nie zostały wywiezione z Wil-

na.  Był jedynym królem, któ-
ry spoczął na Litwie. 

(szyw)
fot. internet
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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 
2993

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, diagnostyka 
pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel. 721 300 
688.

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

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

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

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

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
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. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 54 280 
2993

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 udziały w kamienicy przy ul. Char-
szewskiego w Golubiu-Dobrzyniu, udziały: 
63,333, tel. 516 070 531 

Sprzedam dom jednorodzinny z budynkami 
gospodarczymi w centrum Radomina, tel. 661-
928-628

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
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 granitową. 
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, balustra-
dy, 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 okolicz-
nościowe, 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, nadzorowanie, 
doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 
115 708

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

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-
lub-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

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

Zatrudnię kierowcę C+E na kraj, Piątkowo, tel. 
662 568 782

Tworzymy 50 nowych miejsc pracy w Toru-
niu  Poszukujemy pracowników linii montażowej 
(branża grzewcza). 2 zmiany, umowa o pracę, 
atrakcyjne zarobki. Szczegóły 608 388 456. Za-
praszamy na spotkanie w Urzędzie Miasta Golub 
Dobrzyń 08.10 o godzinie 11.00

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

Tworzymy 50 nowych miejsc pracy w Toru-
niu  Poszukujemy pracowników linii montażowej 
(branża grzewcza). 2 zmiany, umowa o pracę, 
atrakcyjne zarobki. Szczegóły 608388456. Za-
praszamy na spotkanie w Urzędzie Miasta Golub 
Dobrzyń 08.10 o godzinie 11.00

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

Rolnictwo
Maszyny

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

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
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 kurczaki brojlery do uboju 13.10. Tel. 
693 110 176 

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

Inne

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

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

Sprzedam tuje Szmaragd, Brabant i inne, wysoka 
jakość, niskie ceny. Możliwość dowozu do 100 
km. Szpiegowo 12A, tel. 512 095 650
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Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Sprzedam żużel, tel. 784 563 817, 512 
364 424. 

Sprzedam Opel Astra 1.4, rok prod. 2000, stan 
bardzo dobry, cena do uzgodnienia, tel. 886 461 
364

Sprzedam przyczepę samochodową, zarejestro-
waną, opłaconą, cena do uzgodnienie, tel. 886 
461 364

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

Sprzedam Daewoo Matiz, rok 2000, kolor zloty, 
pierwszy wlaściciel, oplacony do 02.03.2019, 
tel. 662 355 669

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez 
ORIENT. Wesela, animacje dla dzieci 
i dorosłych, tel. 662 608 730 

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

Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
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, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

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

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy 
kat. A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. 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-Dobrzyń, 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, naj-
lepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 30 
11

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

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 fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
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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
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Nieudany tydzień sokoła radomin
PIŁKA NOŻNA  Podopieczni Sławomira Rożka w ubiegłym tygodniu rozegrali dwa mecze. W środę prze-
grali z Pomorzaninem Toruń w ramach Pucharu Polski, natomiast w niedzielę musieli uznać wyższość 
Startu Pruszcz

Szansa dla zmienników
Po wyeliminowaniu w pierw-

szej rundzie PP Pomowca Kijewo 
Królewskie, tym razem „Sokoły” 
podejmowały u siebie czwartoli-
gowca z Torunia. Zimny i wietrzny 
dzień zdecydowanie nie sprzyjał 
futbolowym zmaganiom. W pierw-
szej połowie niewiele się działo, 
jednak warto odnotować sytuację 
z 24. minuty, kiedy swoją szansę na 
bramkę miał Piotr Marcinkowski. 
Jego strzał z powietrza przeleciał 
jednak nad poprzeczką.

– W drugiej połowie zagrali-

śmy zdecydowanie  słabiej – mówi 
Sławomir Rożek.  – Błędy w środku 
pola i w linii obrony kosztowały nas 
utratę bramek. Ponadto bardzo od-
czuliśmy brak rezerwowych, przez 
co nasze możliwości gry ofensyw-
nej zdecydowanie zmalały.

Spotkanie z Pomorzaninem 
było okazją do sprawdzenia kilku 
młodych zawodników, takich jak 
Hubert Stogowski i Radosław Gęb-
ski. Jak ich grę ocenił szkolenio-
wiec? 

 – Dla tych piłkarzy  mecz 
w Pucharze Polski był możliwością 

zebrania doświadczenia. W pierw-
szej połowie grali na dobrym pozio-
mie. W drugiej jednak niedostatki 
fizyczne dały o sobie znać i Hubert 
przy jednej z czterech bramek źle 
się ustawił. Przy pozostałych strza-
łach był bez szans, a oprócz tego 
miał kilka dobrych interwencji. 
Myślę, że to zawodnicy, którzy przy 
odpowiednim nastawieniu i dalszej 
ciężkiej pracy mogą stanowić o sile 
Sokoła za kilka lat.

Mecz ostatecznie zakończył się 
wynikiem 4:1 dla gości, a honorową 
bramkę w 84. minucie zdobył kolej-
ny z obiecujących wychowanków – 
Jan Luks.

Porażka w drugiej połowie
W niedzielne popołudnie na 

obiekt w Radominie zawitał zespół 
Startu, który ostatni ligowy mecz 
zaliczył 8 września. Wskutek wyco-
fania się Iskry Ciechocin w 6. kolej-
ce zespół ten pauzował, natomiast 
w 7. kolejce zaplanowany mecz 
z Promieniem Kowalewo Pomor-
skie nie odbył się i został on zwe-
ryfikowany na korzyść podopiecz-
nych Jakuba Grzelczaka. 

Sokół w pierwszej połowie 
wyglądał całkiem nieźle, ale na 
nieszczęście naszych zawodników 
dobre zawody rozgrywał golkiper 
gości. W 7. minucie Paweł Jachow-
ski wystrzelił jak z procy i miał 
sytuację sam na sam, ale górą był 
bramkarz Startu. Podobnie było 
w 17. minucie, kiedy Jachowski pró-
bował wyprowadzić gospodarzy 
na prowadzenie strzałem głową. 
Chwilę wcześniej bolesną kontuzję 
odniósł Artur Bruzdewicz, którego 
zmienił Krzysztof Czajkowski. Nie-
stety, ale wygląda na to, że Artura 
czeka dłuższy rozbrat z piłką. 

Sokół nie odpuszczał i dalej 
próbował ukłuć przeciwnika. W 24. 
minucie silnym strzałem z ostrego 
kąta popisał się Jan Luks a bram-
karz nie bez problemu sparował 
piłkę na rzut rożny. Dosłownie 
chwile później przed kolejną szansą 
stanął Jachowski, ale górą ponow-
nie był bramkarz Startu. 

– Druga połowa w naszym wy-
konaniu wyglądała słabo – mówi 
Rożek.  – Przy stanie 0:0 mieliśmy 
jeszcze stuprocentową sytuację 

Konrada Muchewicza, ale potem 
było już gorzej. Trzeba uczciwie 
przyznać, że przegraliśmy zasłuże-
nie. Przeciwnicy prostymi środka-
mi potrafili sforsować naszą obro-
nę. Do przodu graliśmy nerwowo 
i niedokładnie. Do tego doszło 
zmęczenie i ostatecznie skończyło 
się 4:0 dla Startu. Pierwszą bramkę 
straciliśmy po wrzutce z bocznego 
sektora i strzale głową. Drugą po 
zamieszaniu w polu karnym, trze-
cia to kontra po naszym rożnym, 
a czwarta to strata w bocznym 
sektorze i gol po sytuacji jeden na 
jeden z naszym bramkarzem. Nie-
stety, ale przy wyniku 2:0 „stanęli-
śmy”. 

Po siedmiu spotkaniach z do-
robkiem siedmiu punktów Sokół 
zajmuje 12. miejsce w tabeli i ma 
cztery punkty przewagi nad ostat-
nim w tabeli Gryfem Sicienko. 
W przyszłym tygodniu ekipę z Ra-
domina czeka wyjazd do Więcbor-
ka na mecz z tamtejszym Gromem, 
który uległ w ten weekend Promie-
niowi Kowalewo Pomorskie aż 0:4.  

Tekst i fot. (LB)

SOKóŁ RAdOmIN 
VS.

POmORzANIN TORuń

1 (0: 0) 4

Gole

Luks

SOKóŁ RAdOmIN 
VS.

START PRuSzcz

0 (0: 0) 4

Kolarstwo

Kolarski rok rozpoczęty
20 września w Toruniu po raz czwarty spotkali sie młodzi sportowcy i działacze 
tworzący sieć Kujawsko-Pomorskich Szkółek Kolarskich. Byli tam również przed-
stawiciele Sokoła Wielkie Rychnowo.

Spotkania szkółek kolarskich 
odbywają się od samego początku 
na Motoarenie w Toruniu. W su-
mie na żużlowym stadionie poja-
wi się przedstawiciele 37 szkółek, 
w tym Sokoła Wielkie Rychnowo. 
W delegacji zawodniczej znaleźli 
się: Julia Kolasa ze Szkoły Podsta-
wowej w Wielkiej Łące, Katarzyna 
Kurzyńska z SP Pluskowęsy, Alek-
sander Lipiński z SP Wielka Łąka, 

Konrad Ostrowski z SP Wielkie 
Rychnowo i Mateusz Płotka z SP 
Wielka Łąka. 

Zawodnikom towarzyszyła 
dyrektor szkoły Julia Szczepań-
ska, prezes i trener UKS „Sokół” 
Wielkie Rychnowo Marian Krych 
oraz trener p. Agnieszka Ziela-
skowska. Oprócz oficjalnych wy-
stąpi odbyły się także mini wyści-
gi. Wśród Sokołów najlepiej spisał 

się Konrad Ostrowski, który zajął 
drugie miejsce.

Przypominamy, że szkółki ko-
larskie w naszym województwie 
powstały w  ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Kolarstwa pod 
nazwą „W pogoni za Mają i Majką, 
szukamy następców Kwiatka”.

(pw)
fot. nadesłane


