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GOLUB-DOBRZYŃ  Pismo Samorządu Terytorialnego Wspól-
nota opublikowało ranking podsumowujący wydatki inwesty-
cyjne finansowane ze środków UE w latach 2015-2017. W ka-
tegorii miasta powiatowe na przedostatnim miejscu w kraju 
znalazł się Golub-Dobrzyń  

Nasze miasto na dnie

golub-DobRZyń

Wiśniewski 
zainwestuje w kulturę 
i edukację
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Ranking Wspólnoty przygo-
towywany jest przez zespół prof. 
Pawła Swianiewicza z Uniwersy-
tetu Warszawskiego na podstawie 
obiektywnych danych z GUS. Sa-
morządy nie zgłaszają się i nie wy-
pełniają żadnych ankiet. Naukow-

cy przyjmują określone kryteria 
i zgodnie z nimi obliczają, które 
gminy najlepiej sobie radzą.

– Znaleźliśmy się na przed-
ostatnim miejscu w Polsce jeśli 
chodzi o inwestycje w mieście –  
mówi radny Szymon Wiśniewski. – 

Zamiast działać i inwestować, bur-
mistrz tylko mówił. I mamy tego 
efekt, a dokładniej jego brak. Moż-
na inwestować i spłacać kredyty, 
jest to możliwe. Pokazały to niemal 
wszystkie samorządy w Polsce.

Golub-Dobrzyń zajął w rankin-
gu 266, przedostatnią lokatę. Śred-
nie wydatki na jednego mieszkań-
ca to 137,50 zł. Gorzej wypada tylko 
miejscowość Sejny z wojewódz-
twa podlaskiego. Dla porównania, 
w latach 2013-2015 nasze miasto 
było sklasyfikowane na 37. miejscu 
w kraju. 

(ToB), fot. ilustracyjne

Golub-Dobrzyń

Informacja czy 
już promocja władzy?
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń wydaje gazetkę infor-
macyjną. Co ciekawe, radni zdjęli z budżetu środki na 
ten cel. Skąd wzięły się pieniądze na dalsze numery 
gazetki?

Kilka miesięcy temu pod-
czas komisji infrastruktury rad-
na Dominika Piotrowska złożyła 
wniosek o zdjęcie 13 tys. zł rocz-
nie na gazetkę wydawaną przez 
urząd miasta. Większość rady 
miasta przychyliła się do tego 
wniosku. Na prośbę Dominiki 
Piotrowskiej 13 tys. zł  zostało 
przeznaczone na kącik kreatyw-
ny dla dzieci w parku miejskim 
(z informacji, które otrzymała 
nasza redakcja wynika, że kącik 
jeszcze się nie pojawił, ma być 

do końca roku). 
Po kilku miesiącach zastoju 

w wydawaniu gazetki, w ostat-
ni piątek w jednym ze sklepów 
pojawiło się sporo gazetek wy-
danych przez urząd miasta. Na 
prawie każdej stronie widnieje 
burmistrz i podsuwanie miesz-
kańcom inwestycji z kilku mie-
sięcy. Skąd burmistrz miał na 
to pieniądze? I dlaczego wydał 
tę gazetkę dwa tygodnie przed 
wyborami? 

Dokończenie na str. 33



Na debatę zostaną zaprosze-
ni wszyscy kandydaci. Tematyka 
dotyczyć będzie m.in. infrastruk-
tury, oświaty, spraw społecznych, 
kultury i sportu. Każdy z kan-
dydatów będzie odpowiadał na 
te same pytania i otrzyma tyle 
samo czasu na udzielenie odpo-
wiedzi. 

(ToB), fot. ilustracyjne
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Porozmawiają 
o przyszłości miasta
W piątek 12 października o 18.00 w restauracji Kaprys 
odbędzie się debata kandydatów na burmistrza Go-
lubia-Dobrzynia, którą zorganizuje nasz tygodnik.

Golub-Dobrzyń
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Stało się! RotR ogłosił upadłość
Region  O kłopotach rypińskiej mleczarni piszemy od pół roku. Pojawiały się informacje dające nadzieję 
na uratowanie zakładu i spłatę długów na zmianę z tymi, że nic z tego nie będzie. Prowadzone były roz-
mowy z potencjalnymi inwestorami, aby tylko uratować spółdzielnię. Bezskutecznie

Po rezygnacji prezesa Ma-
riusza Trojakowskiego funk-
cję tę przejął wiceprezes Jacek 
Smoliński. Na drugiego członka 
zarządu powołano wiceprze-
wodniczącego rady nadzorczej 
Sławomira Doleckiego. Nowe 
władze spółdzielni przygotowa-
ły plan restrukturyzacji firmy, 
który 18 lipca został wysłany do 
toruńskiego sądu. Niemal jedno-
cześnie złożono wniosek o upa-
dłość, przegłosowany przez wal-
ne zgromadzenie udziałowców 
20 lipca. Pozostawało czekanie 

na decyzję organu wymiaru 
sprawiedliwości. Spółdzielnia 
zakończyła i tak już szczątkową 
produkcję, został ustanowiony 
tymczasowy nadzorca sądowy.

W tym czasie Polmlek, który 
wcześniej przelał na konto ROTR 
5 mln zł, usiłował odzyskać swo-
je pieniądze. Doszło do licytacji 
jednej z linii produkcyjnych, we-
dług pracowników zakładu bez-
prawnej.

W czwartek 4 październi-
ka do mleczarni przyjechał ko-
mornik w asyście policjantów 

z oddziału prewencji oraz sa-
mochody z rejestracją z powia-
tu płońskiego, które miały wy-
wieźć wylicytowane maszyny. 
Pracownicy spółdzielni usiłowa-
li do tego nie dopuścić, sytuacja 
zrobiła się nerwowa. Policjanci 
utworzyli kordon, nie wpusz-
czali nikogo na teren zakładu. 
Komornik nie chciał rozmawiać 
z mediami o tym co się aktualnie 
dzieje. Zasłaniał się tajemnicą 
zawodową i odsyłał zaintereso-
wanych do rzecznika prasowego 
Izby Komorniczej.

– Niech pan powie, jak szyb-
ko sprzedał pan te maszyny, tak 
w pół godziny, rano przed pracą, 
przy kawie? – zachęcał prawni-
ka do mówienia jeden z rozgo-
ryczonych pracowników.

– Przyjechał zająć linię pro-
dukcyjną, ale nie chce okazać 
dokumentu, że posiadane przez 
nas maszyny są jego. Z całą eki-
pą przyjechał, będą musieli chy-
ba zniszczyć budynek, bo ma-
szyn, które się tam znajdują, nie 
da się wyciągnąć przez drzwi, 
ścianę trzeba będzie rozbijać. 
Wszystkie kamery w zakładzie 
przestały działać. Pięć milionów 

Polmlek dał, wylicytował linię za 
niecałe siedem, a ona jest warta 
ponad dwadzieścia – informo-
wali nas kolejni zbulwersowani 
pracownicy.

Na działanie komornika zo-
stało złożone w trybie pilnym 
zażalenie. Około 16.30 przyszła 
odpowiedź z sądu wstrzymują-
ca jego czynności. Pracowników 
zachęcono do rozejścia się, ale ci 
powiedzieli, że pójdą do domów 
jak odjedzie policja. Tak też się 
stało i plac przed wjazdem do 

ROTR opustoszał.
Następnego dnia, w piątek  

5 października, zarząd mle-
czarni dostał postanowienie 
z Wydziału Gospodarczego sądu 
w Toruniu o ogłoszeniu upadło-
ści. Syndykiem został Sylwester 
Zięciak dotychczasowy nadzor-
ca sądowy. W jednym z najbliż-
szych wydań CRY zamieścimy 
rozmowę z Jackiem Smolińskim, 
ostatnim prezesem ROTR.

Tekst i fot. ( jd)

Golub-Dobrzyń

Rozliczamy władzę
W trzeciej części rozliczenia władzy analizujemy jak 
Mariusz Piątkowski, burmistrz Golubia-Dobrzynia, 
poradził sobie z realizacją kolejnych punktów swoje-
go programu wyborczego. Dziś pora na PEC, miesz-
kania komunalne, czystość w mieście i średnicówkę. 

PeC
„Przedsiębiorstwo Energe-

tyki Cieplnej musi zostać pod 
pełną kontrolą miasta. W spo-
sób oczywisty oznacza to, że 
jesteśmy przeciwni sprzeda-
ży tej spółki” – pisał w swoim 
programie w 2014 roku obecny 
burmistrz. A w połowie swo-
jej kadencji przedłożył radzie 
uchwałę, w której widniał zapis 
umożliwiający sprzedaż spół-
ek miejskich bez konieczności 
wcześniejszego informowania 
rady. Radni zapis wychwycili 
i wytknęli to burmistrzowi na 
sesji. Uchwała została wycofa-
na.

komunalne 
zasoby mieszkaniowe
„W mieście nie mamy do 

dyspozycji mieszkań, również 
nie ma planów co do budo-
wy nowych lokali. (…) Dlatego 

planujemy budowę budynków 
socjalnych dla najbardziej po-
trzebujących mieszkańców 
Golubia-Dobrzynia. Traktuje-
my to przedsięwzięcie nie jako 
niepotrzebny wydatek budże-
towy ale jako inwestycję, która 
ma właśnie odciążyć budżet od 
płacenia czynszu właścicielom 
prywatnych lokali.” I co? Ktoś 
widział w Golubiu-Dobrzyniu te 
nowe budynki socjalne?

Porządek i czystość 
w mieście
„W tej dziedzinie poprawa 

sytuacji zdaje się być w miarę 
prosta do osiągnięcia…” dalej 
obecny burmistrz pisał o ko-
nieczności opracowania prze-
myślanej i mądrej specyfikacji 
istotnych warunków zamówie-
nia dla przetargu na oczysz-
czanie Golubia-Dobrzynia. 
O konieczności konsekwentne-

go i skrupulatnego rozliczania 
firmy oczyszczającej miasto 
z umowy przetargowej… po 
czym stworzył komórkę oczysz-
czania miasta, której kierowni-
kiem został jego doradca. A że 
miasto na tym cierpiało, zara-
stało brudem, a w zimie zale-
gającym śniegiem, mieszkańcy 
się skarżyli, w końcu rozwiązał 
sztucznie utworzoną komórkę. 
Sprzątanie powierzył wydziało-
wi komunalnemu.

Średnicówka
Obecny burmistrz w swoim 

programie wyborczym z 2014 
roku obiecywał – „Te inwestycję 
bardzo potrzebną dla Golubia-
Dobrzynia traktujemy jako za-
danie dla samorządu wojewódz-
twa. Planowana średnicówka 
ma przecież stanowić element 
dróg wojewódzkich. Dlatego 
też chcemy czynić starania, aby 
samorząd województwa zreali-
zował tę inwestycję do której 
miasto Golub-Dobrzyń mogło-
by wnieść swój wkład.” To chy-
ba pozostawimy bez komenta-
rza, by nie denerwować jeszcze 
bardziej stojących w korkach 
kierowców, bo całe starania za-
kończyły się na nakreśleniu tych 
słów w ulotce wyborczej sprzed 
czterech lat.

(CR)
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Wiśniewski zainwestuje 
w kulturę i edukację 

GOLUB-DOBRZYŃ  Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia mają ogromny potencjał. Widać to zwłaszcza poprzez 
ich pasje i działania na niwie kultury, sportu i edukacji. Uczniowie miejskich szkół także odnoszą sukcesy. 
Jak ten potencjał chce wykorzystać Szymon Wiśniewski, kandydat na burmistrza? 

Omega Media – agencja kreatywna w Golubiu-Dobrzyniu
Na terenie Powiatu Golub-

sko-Dobrzyńskiego przybywa 
inicjatyw i przedsiębiorstw po-
wstałych w ramach wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020. Jednym z projektów, 
który uzyskał rekomendację Sto-
warzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” 
i unijną premię jest agencja rekla-
mowa Omega Media.

Przedsiębiorstwa, instytucje 
i organizacje z naszego powiatu 
często korzystają z usług agencji 
reklamowych z Torunia i z Byd-
goszczy. W ostatnich latach ceny  
ich usług wyraźnie wzrosły. In-
nym mankamentem jest tu ob-

sługa świadczona zazwyczaj tylko 
zdalnie. Rzadko kiedy pracownik 
toruńskiej agencji reklamowej 
przyjedzie do klienta w Golubiu-
Dobrzyniu. Większe agencje rekla-
mowe zlecenia intratne lub te od 
znanych marek traktują w sposób 
wyjątkowy, a zlecenia od małych, 
lokalnych firm po macoszemu. 
Mamy nadzieję, mówi Marcin Jo-
dłowski - właściciel Omega Me-
dia, że teraz to się zmieni i lokal-
ne firmy zyskają lepszą i bardziej 
zindywidualizowaną obsługę.

Nasza agencja (omegamedia.
pl) skupia specjalistów z wielolet-
nim doświadczeniem: grafików, 

programistów, fotografów i wi-
deo operatorów, specjalistów ds. 
marketingu. Agencja powstała 
z myślą o dostarczaniu na lokal-
nym rynku usług wysokiej jakości 
i w atrakcyjnych cenach:

• projektuje strony interne-
towe na najbardziej popularnym 
systemie WordPress

• kompleksowo wdraża skle-
py WWW 

• zapewnia stałą obsługę 
w zakresie marketingu i marke-
tingu internetowego

• wykonuje sesje fotograficz-
ne produktów, biznesowe, oko-
licznościowe 

• świadczy usługi wideofilmo-
wania i produkcji filmowej (filmy 
promocyjne)

• realizuje ambitne projekty 
graficzne 

• tworzy dedykowane aplika-
cje internetowe i mobilne

Dzięki unijnej dotacji z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, poddzia-
łanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego 
przez społeczność został zakupio-
ny nowoczesny sprzęt. Pozwala to 
na realizację innowacyjnych usług 
wideo w rozdzielczości 4K HDR, 

filmów promocyjnych do publi-
kacji w Internecie, w mediach 
społecznościowych, wykonach 
także z perspektywy turysty lub 
klienta. Agencja dysponuje także 
mobilny studiem fotograficznym, 
dzięki czemu może sprawnie re-
alizować sesje zdjęciowe w siedzi-
bie zleceniodawcy. 

Szczegółowa i pełna infor-
macja o ofercie agencji rekla-
mowej Omega Media dostęp-
na jest na stronie internetowej  
www.omegamedia.pl. Zapytania 
prosimy kierować na adres e-mail: 
kontakt@omegamedia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

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

– Miejskie szkoły potrzebu-
ją wsparcia – mówi Szymon Wi-
śniewski. – Budynek Zespołu Szkół 
Miejskich wymaga termomoderni-
zacji. Szkoła w Golubia potrzebuje 
placu wybiegowego oraz boiska 
sportowego. Te inwestycje można 
zrealizować pozyskując środki ze-
wnętrzne. Dla części golubskiej bo-
isko może powstać przy tzw. Czar-
nej Drodze w momencie, gdy ta 
zostanie wyremontowana, a teren 
uporządkowany i zabezpieczony 
przed zalaniem wodą. Dla uczniów 
i nauczycieli należy pozyskać pie-
niądze z projektów tworząc dodat-
kowe zajęcia i szkolenia rozwijające 
pasje i potrzebne umiejętności.  

– Poza nową halą sportową 
w Golubiu-Dobrzyniu brakuje 
infrastruktury sportowej. Jak 
chce pan to zmienić?

– Potrzebne są nowe boiska 
sportowe. Jedno musi powstać 
w części golubskiej. Drugie powin-
no znaleźć się jak najbliżej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Golu-
biu-Dobrzyniu. Remontu wymaga 
także boisko „Orlik”. To są zadania, 
którymi zajmiemy się w pierwszej 
kolejności, gdy wygram wybory. 

– W swoim programie wy-
borczym wspomniał pan o przy-
stani kajakowej.

– Golub-Dobrzyń związany 
jest ściśle z Drwęcą. Dla mnie jest 

to niewyobrażalne, że w mieście nie 
ma przystani kajakowej. Taka musi 
powstać jak najszybciej. Przykła-
dem dla mnie jest Brodnica, gdzie 
kilka lat temu powstała przystań 
z zapleczem. W bardzo dobrą stro-
nę poszła również gmina Ciechocin. 
Zbudujemy w Golubiu-Dobrzyniu 
przystań z prawdziwego zdarzenia. 
To przyciągnie do naszego miasta 
kolejnych turystów. 

– Mówi pan o turystach. Jaki 
jest pana pomysł na współpracę 
miasta z zamkiem?

– Miasto i Zamek Golub-
ski muszą ściśle współpracować. 
Uważam, że potrzebna jest im-
preza, która ściągnie turystów na 

zamek oraz na golubski rynek. Te 
dwa miejsca są ze sobą powiązane. 
Należy wykorzystać wspomniany 
potencjał Drwęcy oraz stworzyć 
imprezę, która przyciągnie do Go-
lubia-Dobrzynia ludzi z zewnątrz. 
Miasto musi przygotować wspólnie 
z innymi samorządami i instytu-
cjami ofertę dla turystów. W tym 
celu chciałbym ożywić współpracę 
z Golubsko-Dobrzyńską Organiza-
cją Turystyczną oraz Kujawsko-Po-
morską Organizacją Turystyczną. 
Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia 
mają wiele bardzo ciekawych pasji. 
Należy to pokazywać i współpra-
cować z organizacjami. Podobnie 
jest w sąsiednich miastach, gdzie 

mieszkańcy aktywnie włączają się 
w organizację np. dni miasta. 

– W jaki sposób chce pan 
działać na niwie pomocy spo-
łecznej?

– Od kilku lat czeka na reali-
zację pomysł stworzenia dziennego 
domu dla seniora w budynku daw-
nego przedszkola przy ulicy Ko-
ściuszki. Jako radni podjęliśmy sto-
sowne uchwały, jednak burmistrz 
zwleka z ich realizacją. Potrzebne 
są również nowe mieszkania socjal-
ne. W tym wypadku także obecny 
włodarz zwleka z budową budynku 
przy ulicy Stary Rynek. 

Rozmawiał: (ToB)

Golub-Dobrzyń

Były prezydent na zamku
W sobotę 13 października gościem Zamku Golubskiego będzie Aleksander Kwa-
śniewski, były prezydent RP. 

Spotkanie rozpocznie się 
o 17.00. W programie: przywitanie  
prezydenta RP na zamkowym par-
kingu przez władze Zamku Golub-

skiego oraz rycerzy. Już na zamku 
zaplanowano wystąpienie Alek-
sandra Kwaśniewskiego, wręcze-
nie map i glejtów oraz zwiedzanie 

gmachu. Nie zabraknie też rozmów 
z turystami i mieszkańcami Golu-
bia-Dobrzynia i okolic. 

(ToB), fot. nadesłane
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o znaczeniu niepodległości 
GOLUB-DOBRZYŃ  W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej 
okazji w ostatni poniedziałek w domu parafialnym przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu 
zostało zorganizowane spotkanie na ten temat
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Nasz kraj długo walczył o nie-
podległość. Dopiero wojsko Józefa 
Piłsudskiego w 1918 roku po po-
wrocie z Magdeburga pozwoliło 

zrealizować nasz sen o wolności. 
Na krótko. W 1939 roku Polska 
znowu ją utraciła, a to za spra-
wą II wojny światowej, trwającej 

aż do 1945 roku. Jednak czy fak-
tycznie ją odzyskaliśmy po woj-
nie? Czy wpływ ZSRR na nasz kraj 
był tak duży, że nie można mówić 
o Polsce niepodległej? Może do-
piero przełom 1989 i 1990 roku 
był tym właściwym momentem? 
Tu zaczynają się spory naukow-
ców i historyków.

W tym roku przypada 100. 
rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Właśnie z tej oka-
zji w domu parafialnym przy pa-
rafii pw. św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Dobrzyniu w ostatni 
poniedziałek odbyło się spotkanie 
miłośników historii Polski. Zosta-

ło ono zorganizowane przez Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” Oddział w Golubiu-
Dobrzyniu, a jego partnerem był 
regionalny Ośrodek Debaty Mię-
dzynarodowej w Toruniu.

Wykład pt. „1918. Polskie drogi 
do niepodległości” wygłosił dr Jan 
Wiśniewski. Mówił m.in. o zna-
czeniu I wojny światowej. 

– W obu armiach stojących 
po przeciwnych stronach służyło 
ponad 3,5 mln żołnierzy polskie-
go pochodzenia. Miało to, jak się 
okazało, bardzo duży wpływ na 
późniejsze sprawy polskie – mó-
wił dr Jan Wiśniewski. – Jednak 

cena była bardzo wysoka. W cza-
sie tej wojny zginęło około 470 ty-
sięcy naszych żołnierzy. Rok 1918 
to właściwie początek polskiej 
drogi ku niepodległości – podkre-
śla wykładowca. 

W toku dyskusji okazało się, 
że wiele osób biorących udział 
w spotkaniu ma wiele przemy-
śleń związanych z odzyskaniem 
niepodległości. Głos zabrali m.in. 
miejscowi historycy Edward 
Bartkowski i Szymon Wiśniewski. 
W czasie spotkania także możli-
wość obejrzenia okolicznościowej 
wystawy. 

Tekst i fot. (Maw)

Fragment okolicznościowej wystawy

Frekwencja dopisała
Spotkanie otworzył ks. dziekan 
Dekanatu Dobrzyn n/DrwęcąWykład prowadził dr Jan Wiśniewski

Gmina Radomin

Wilczewo i Piórkowo zyskały drogi
Zakończyła się przebudowa pierwszego odcinka drogi z Wilczewa do Sokołowa. 
Inwestycja została odebrana 8 października. Nowo przebudowaną trasę ma też 
Piórkowo.

Odcinek o długości 630 m zo-
stał utwardzony emulsją asfaltową 
i grysami na podbudowie  z tłucz-
nia. Szerokość jezdni wynosi 4 m. 
Oprócz drogi wykonawca utwardził 
też pobocza, każde o szerokości 
0,75 m. Inwestycja jest finanso-
wana z budżetu gminy Radomin. 
Koszt przebudowy wyniósł ponad 
280 tys. zł. 

Tej jesieni mieszkańcy Piórko-
wa korzystają z nowej drogi w ich 
miejscowości. Przebudowany odci-
nek liczy 900 m i jest częścią drogi 
prowadzącej do gruntów rolnych. 
Remont został przeprowadzony 
w taki sam sposób, jak w Wilcze-
wie.  Szerokość jezdni i poboczy 
również jest taka sama. Dla jezdni 
wartość wynosi 4 m , natomiast dla 

poboczy 0,75 m. Koszt tego zadania 
wyniósł ponad 400 tys. zł. Gmina 
Radomin uzyskała dofinansowanie 
w wysokości ok. 75 tys. zł z urzędu 
marszałkowskiego. Odbiór nastąpił 
z końcem sierpnia. 

– Jestem zadowolony, ponie-
waż pozyskaliśmy środki z urzędu 
marszałkowskiego (z tzw. FOGR)  
na wykonanie drogi w Piórkowie. 
Inwestycję przebudowy drogi Wil-
czewo – Sokołowo rozpoczęliśmy 
w związku z nadwyżką w budże-
cie. Postanowiliśmy wykorzystać 
tę nadwyżkę i ogłosiliśmy przetarg 
– mówi wójt gminy Radomin Piotr 
Wolski. 

(ben)
fot. nadesłane

Wpadł z narkotykami 
Policjanci zatrzymali 25-letniego pasażera osobowe-
go opla, który posiadał przy sobie narkotyki. Jeszcze 
tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty za po-
siadanie zabronionej substancji. 

Golub-Dobrzyń

W środę 3 października oko-
ło godz.17.00 policjanci patrolują-
cy Golub-Dobrzyń zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego oso-
bowym oplem. 

– W pojeździe, oprócz kieru-
jącego, podróżowało dwóch pasa-
żerów, gdzie jeden z nich podczas 
legitymowania zachowywał się 
nerwowo – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska. – Po chwi-
li wyszedł na jaw powód takiego 
zachowania. U 25-latka, podróżują-

cego na tylnym siedzeniu pojazdu, 
policjanci ujawnili zawiniątko z za-
wartością białej substancji. 

Wstępne badania narkotestem 
wykazały, że mężczyzna posiadał 
przy sobie ponad dwa gramy am-
fetaminy. Jeszcze wczoraj 25-letni 
mieszkaniec Golubia-Dobrzynia 
usłyszał zarzut posiadania narko-
tyków. Teraz odpowie przed są-
dem. Grozi mu 3 lata pozbawienia 
wolności.

(ToB)
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Niedawno został przedsta-
wiony ramowy program działal-
ności tej instytucji na nowy sezon 
2018/2019, który trwa od września 
do czerwca. 

– Program został tak opraco-
wany, aby mógł dotrzeć do każdego 
mieszkańca, zarówno tego młode-
go jak i starszego – mówi dyrektor 
Artur Niklewicz. – Został przygoto-
wany z podziałem na poszczególne 
kategorie kulturalne, aby każdy 

znalazł w nim coś dla siebie. 
Teatr 
Biorą w nim udział wszystkie 

grupy wiekowe tj. dzieci, młodzież 
i starsi. Zajęcia są prowadzone 
praktycznie w każdy dzień tygo-
dnia, również w weekendy, pod 
kierunkiem doświadczonej anima-
torki Pauliny Gralik. 

–  Aktualnie prowadzone są 
próby inscenizacji teatralnej do 
spektaklu „Jasio Jeżyk. Niebajka” 

grupie. Zajęcia są prowadzone 
praktycznie w każdą sobotę, po-
zwalają młodym ludziom wykazać 
się w sztuce harcerskiej.

Wokal 
Ćwiczenia prowadzone dla 

wszystkich grup wiekowych w każ-
dy dzień tygodnia. Można nauczyć 
się śpiewu w zespołach wokalnych 
dla dorosłych „Halka” i „Wesoła Har-
monia”, prowadzonych przez Annę 
i Krzysztofa Kamińskich. Można 
spróbować także grania na różnych 
instrumentach pod kierunkiem 
doświadczonych muzyków.

Koło Gospodyń Miejskich 
– To właściwie nowa inicjaty-

wa pań zamieszkałych na terenie 
miasta – wyjaśnia Artur Niklewicz. 
– Podczas zajęć można nauczyć 
się przyrządzać smaczny obiad czy 
upiec wspaniałe ciasto. 

Oprócz wyzwań typowo ku-
linarnych członkinie koła wymie-
niają się pomysłami jak wesoło 
i przyjemnie można spędzić czas 
w mieście, niekoniecznie z rodziną.

Taniec
To znowu duża porcja ruchu, 

nie tylko dla najmłodszych. Jest 

taniec towarzyski, latino solo czy 
też taniec nowoczesny. Nie braku-
je zajęć z modern jazzu, baletu czy 
zumby fitness. Wszystkie zajęcia są 
prowadzone przez wykwalifikowa-
nych instruktorów.

Plastyka
Propozycja z myślą o najmłod-

szych. Zajęcia plastyczne są prowa-
dzone jako warsztaty twórcze dla 
dzieci, pod różnymi hasłami. Będą 
tu zabawy integracyjne, rysowanie 
węglem, robienie orgiami czy też 
warsztaty halloweenowe. Chętni 
będą mogli poznać tajniki malar-
stwa i rysunku.

Urodziny
Pracownicy domu kultury or-

ganizują też urodziny dla najmłod-
szych. Dziecko może być Pinokiem, 
Kubusiem Puchatkiem czy też Kró-
lewną Śnieżką. Wszystko zależy od 
tego, o czym marzy. Przy tego ro-
dzaju imprezach obowiązuje wcze-
śniejsza rezerwacja. 

Jak widać, program naszego 
domu kultury jest bardzo bogaty, 
warto więc korzystać z jego oferty. 

Tekst i fot. (Maw)

– tłumaczy Niklewicz. – Spektakl 
ten jest realizowany w ramach 
Międzynarodowego Dnia bez 
Przemocy. Jego głównym celem 
jest podniesienie świadomości lo-
kalnej społeczności i uczniów na 
skalę problemu przemocy w życiu 
codziennym, w szkole. Pokazuje 
jak reagować na te zjawiska, które 
przecież mogą dotknąć każdego 
młodego człowieka. 

Będzie on pokazywany na sce-
nie DK już w październiku

Kino 
Partnerem w tej kategorii jest 

Pracownia Ferment Kolektiv Po-
znań, Multikino Polska i Filmowe 
Lato w zasięgu Orange. W kinie 
będą wyświetlane filmy o różnora-
kiej tematyce. Już w październiku 
będzie można zobaczyć „Dywizjon 
303” – film, który ukazuje heroizm 
polskich pilotów w walce o Anglię 
podczas II wojny światowej.

113. G-D DH 
To zajęcia prowadzone przez 

instruktorów harcerskich Huf-
ca Golub-Dobrzyń dla harcerzy 
i wszystkich chętnych, którzy chcą 
się sprawdzić w tej młodzieżowej 

Dyrektorem domu kultury jest Artur Niklewicz.

Kultura w mieście
GOLUB-DOBRZYŃ  Golubsko-Dobrzyński Dom Kultury to instytucja, która ma w swoim statucie pro-
wadzenie działalności społeczno-kulturalnej na terenie naszego miasta. Dziś sprawdzamy, w jaki spo-
sób realizuje te założenia

O G Ł O S Z E N I E   W Y B O R C Z E
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GMINA RADOMIN  Współpracują z leśnictwem

21 września SP im. Dziewanowskich w Płonnem wzięła udział w akcji 
Sprzątanie Świata pod hasłem: Akcja – segregacja, 2 x więcej, 2 x czyściej. 
Współorganizatorem akcji było Leśnictwo Płonne z leśniczym Jarosławem 
Borowskim, z którym wspólnie uczniowie posadzili 25 drzew na 25-lecie 
akcji. Uczniowie pod opieką wychowawców sprzątali wyznaczone rewiry: 
teren wsi, las, Górę Modrzewiową – pomnik przyrody. Zebrano 20 worków 
odpadów, głównie tworzyw sztucznych, szkła, papieru. Podsumowaniem 
akcji był grill z kiełbaskami i pogadanka leśniczego.

(ToB), fot. nadesłane 
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Jedyny nie znaczy wygrany
GMINA RADOMIN  O tym, że jest jedynym kandydatem na wójta w gminie Radomin, ale to nie oznacza 
wcale, że wygranym oraz o tym jak wyglądają wybory z jednym kandydatem i co w nich jest ważne – roz-
mawiamy z Piotrem Wolskim, kandydatem na wójta gminy Radomin

– Jest pan jedynym kandy-
datem na wójta gminy Radomin, 
jak się pan z tym czuje?

– Jest to dla mnie nowa sy-
tuacja, bardzo rzadko spotykana. 
Z jednej strony jestem zadowolo-
ny, że nie mam kontrkandydata, co 
może świadczyć o dużym zaufaniu 
wyborców do mojej osoby. Jed-
nocześnie czuję pewien niepokój, 
wynikający z braku konkurencji, 
co może mieć wpływ na niską fre-
kwencję w wyborach.

– Czy to lepiej startować 
w pojedynkę, czy lepiej jednak 
gdyby był kontrkandydat?

– Odpowiedź na to pytanie jest 
trudna i niejednoznaczna. Moim 
zdaniem obydwa przypadki mają 
swoje dobre i złe strony, zarówno 
dla kandydata jak i wyborców. Brak 
kontrkandydata może być o tyle 
niebezpieczny, że osoby popiera-
jące moją kandydaturę mogą nie 
pójść na głosowanie, uważając że 
już wygrałem wybory, ale tak nie 
jest. 

– Nie ma drugiego kandy-
data na wójta gminy Radomin, 
czy mimo wszystko pracuje pan 
w kampanii? 

– Oczywiście, że tak. Jak mó-
wiłem wcześniej, to że nie mam 
kontrkandydata nie oznacza, że 
wygrałem wybory. W przyszłym 
tygodniu rozpoczynam spotkania 
z wyborcami, na które serdecznie 
zapraszam wszystkich, nie tylko 
osoby popierające moją kandyda-
turę. Ponadto prowadzę kampanię 
popierającą moich kandydatów na 
radnych. Spotkania mamy zapla-
nowane w każdym okręgu wybor-
czym, przedstawimy program roz-
woju na kolejne lata.

– Jak w przypadku jednego 
kandydata wyglądają wybory?

W takim przypadku wybor-
cy głosują poprzez oddanie głosu 
„tak” lub „nie”. Kandydat, żeby zo-

stał wybrany 
wójtem, musi 
otrzymać wię-
cej niż poło-
wę głosów na 
„tak”.

– Czy za-
tem 21 paź-
d z i e r n i k a 
mieszkańcy 
powinni iść 
do wyborów?

– Zwra-
cam się z go-
rącą proś-
bą i bardzo 
z a c h ę c a m 
w s z y s t k i c h 
wyborców do 
udziału w gło-

sowaniu, bo to od Was, mieszkańcy 
gminy Radomin, zależy czy dokona-
my wyboru wójta 21 października. 
Zachęcam do udziału w wyborach 
wszystkich uprawnionych wybor-
ców, ponieważ musimy zagłosować 
na wójta, dokonać wyboru radnych 
do gminy do powiatu oraz radnych 
do sejmiku. Te wybory są ważne, 
decydują o przyszłości naszych 
małych ojczyzn.

– Co się stanie jeśli mimo 
takiego układu nie otrzyma pan 
wystarczającej ilości głosów?

– W takim przypadku wójta 
wybiera nowa Rada Gminy Rado-
min, która może również rozważyć 
moją kandydaturę.

– Jeśli rada nie poparłaby 
pana kandydatury, co wtedy?

– Rada gminy może dokonać 
dowolnego wyboru na wójta, to 
zależy przede wszystkim od skła-
du rady, która zostanie wybrana 
w dniu 21 października, a kandydat 
uzyska poparcie większości rady.

– Czy dobre byłoby dla gmi-
ny Radomin, gdyby pojawił się 
wójt z mianowania?

– Uważam, że zgodnie z przy-
jętymi zasadami bezpośredniego 
wyboru wójta, które obowiązują 
od 2002 roku, ten wybór jest naj-
lepszym wyborem dla każdej gmi-
ny. Jest to przedstawienie woli wy-
borców, a nie tylko 15-osobowego 
składu rady gminy. 

– Co udało się zrealizować 
w upływającej kadencji?

– Dzięki dobrej współpracy 
z radnymi, sołtysami i mieszkań-
cami gminy Radomin zrealizowali-
śmy bardzo dużo inwestycji, moim 
zdaniem niezwykle istotnych dla 
rozwoju społeczno-gospodarcze-
go gminy. Do najbardziej znaczą-
cych należą: wybudowanie 33 km 
dróg asfaltowych, przekraczające 
wartość ponad 12 mln zł. Ponadto 
dbamy o bieżące utrzymanie dróg 

gruntowych i w tym celu gmina 
wzbogaca bazę maszynową Samo-
rządowego Zakładu Budżetowego 
w Radominie, który zajmuje się 
również obsługą wodociągów i ka-
nalizacji. 

– Jak działacie w kwestii 
ekologii? 

– Gmina finansowo wspoma-
ga swoich mieszkańców w budo-
wie przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Pozyskując środki unijne, 
dokładamy do udziału własnego 
mieszkańca i tym sposobem wybu-
dowaliśmy 328 szt. przydomowych 
oczyszczalni o wartości ok. 6 mln 
zł. Dokonaliśmy montażu 59 in-
stalacji paneli fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych o warto-
ści ok. 2 mln zł oraz montażu 27 szt. 
lamp ulicznych zasilanych ener-
gią odnawialną, zleciliśmy zdjęcie 
i utylizację ok. 100 ton płyt eter-
nitowych, zawierających azbest 
z pokryć dachowych. Kolejne nie-
zwykle istotne inwestycje to wy-
konanie termomodernizacji trzech 
szkół podstawowych oraz innych 
budynków użyteczności publicznej 
o wartości ponad 2,5 mln zł. Zosta-
ły przeprowadzone modernizacje 
i rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody wraz z budową sieci wodo-
ciągowej o wartości ok. 1 mln zł. 

– Czy realizujecie coś na 
prośbę mieszkańców, wspoma-
gacie strażaków?

– Na prośby mieszkańców bu-
dujemy parkingi, chodniki, place 
zabaw, siłownie zewnętrzne oraz 
remontujemy, wyposażamy i ogra-
dzamy świetlice i boiska, na ten cel 
wydatkowaliśmy ponad 0,5 mln zł.  
W ostatnim roku otrzymaliśmy do-
finansowanie z funduszy unijnych 
na utworzenie, utrzymanie i do-
posażenie nowopowstałego Przed-
szkola Publicznego w Radominie, 
była to kwota około 1 mln zł. Jestem 
dumny, że udało się stworzyć tę 
jednostkę, oczywiście przy wspar-
ciu rady gminy, nauczycieli na czele 
z dyrektorami oraz pracownikami 
urzędu. Po liczbie uczęszczających 
do przedszkola w ubiegłym roku 
(77 wychowanków) i w tym roku (90 
wychowanków) widać jak potrzeb-
ne było utworzenie takiej placówki. 
Przy okazji powstania przedszkola 
zakupiliśmy autobus szkolny marki 
Renault Iliade, przystosowany do 
wycieczek szkolnych.

Kolejne ważne inwestycje to 
zakup średniego samochodu po-
żarniczego dla OSP w Radominie, 
gdzie koszt inwestycji wyniósł 670 
tys. zł, przy 50 proc. dofinansowa-
niu oraz corocznie zakup nowego 
sprzętu i wyposażenia dla wszyst-
kich Ochotniczych Straży Pożar-

nych. Corocznie dofinansowuję 
realizację zadań gminy przez orga-
nizacje pozarządowe, gdzie wśród 
społeczników są najtrafniejsze po-
mysły na realizację zadań gminy 
w sferze społecznej.  Na bieżąco 
wykonywaliśmy remonty budyn-
ków komunalnych, w tym budynku 
przeznaczonego na funkcjonowa-
nie jednostki powołanej do istnie-
nia w 2018 r., tj. Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu oraz Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, budynku urzę-
du gminy, budynków szkół, w tym 
przystosowaniu części budynku 
po wygaszanym gimnazjum dla 
przedszkola. Przygotowujemy na-
sze budynki do standardów osób 
niepełnosprawnych, również przy 
okazji organizacji wyborów. Rozwi-
jana jest również na bieżąco baza 
sportowa gminy. Rok 2018 jest 
pierwszym rokiem realizacji fun-
duszu sołeckiego, który wzbudzał 
początkowo wiele obaw, przede 
wszystkim wśród sołtysów. My-
ślę, że realizacja funduszu udaje 
się i rada gminy nie będzie wyco-
fywać go w kolejnych latach. Na 
realizację wymienionych zadań 
inwestycyjnych gmina przeznaczy-
ła ponad 28 mln 085 tys. zł.  Są to 
w znacznej części środki pochodzą-
ce z dofinansowana unijnego lub 
z innych źródeł, w których gmina 
brała udział w składaniu wniosków 
w różnych programach. Wspieram 
mieszkańców w sferze społecznej, 
poprzez działalność Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
dominie. Jesteśmy otwarci na po-
trzeby materialne i pozamaterialne 
mieszkańców gminy. Oprócz reali-
zacji tzw. „obowiązkowych” pro-
gramów, ośrodek realizuje szereg 
zadań pozaustawowych, w tym m. 
in. dostarczania żywności do naj-
bardziej potrzebujących mieszkań-

ców gminy. 
– Jaki program wyborczy ma 

pan na kolejną kadencję?
– W kolejnej kadencji co roku 

będę realizował inwestycje do-
tyczące budowy dróg gminnych.                 
W roku 2019 planowana jest bu-
dowa baz edukacyjnych, będzie to 
miejsce spotkań i biesiadowania. 
Planuję również budowę remizy 
OSP, zakup średniego samochodu 
pożarniczego, budowę świetlicy 
wiejskiej i zakup budynku z prze-
znaczeniem pod świetlicę. Swoją 
pomoc będę kierował również bez-
pośrednio do mieszkańców gminy 
poprzez kontynuację realizacji pro-
gramów budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, montaż in-
stalacji paneli fotowoltaicznych, 
pomp ciepła i kolektorów słonecz-
nych, utylizacji azbestu z pokryć 
dachowych. Ponadto przygotowu-
jemy się do wejścia w realizację 
rządowego programu „Czyste po-
wietrze” – termomodernizację do-
mów jednorodzinnych i wymiany 
pieców oraz budowę ścieżki pieszo-
rowerowej. Moje plany obejmują 
również podjęcie rozmów z RTBS 
na temat budowy wielorodzinne-
go budynku mieszkalnego w miej-
scowości Radomin. Będę również 
nadal wspierał funkcjonowanie 
organizacji pozarządowych, stowa-
rzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, 
klubów piłkarskich oraz Ochotni-
czych Straży Pożarnych w gminie 
Radomin. Oprócz inwestycji, gmina 
będzie inwestowała w tzw. kapitał 
ludzki poprzez działalność ośrodka 
pomocy społecznej oraz działal-
ność w obszarze kultury i oświa-
ty, wykorzystując do tego Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu, świetlice 
wiejskie i placówki oświaty.

– Dziękuję za rozmowę.
(CR), fot. nadesłane

WybORy z JeDNyM kANDyDAteM
Jeżeli do 25. dnia przed ustalonym terminem wyborów zgłosi się tylko jeden 
kandydat na wójta, gminna komisja wyborcza zleca wywieszenie obwieszczeń 
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń. Na dokonanie tej czynności 
przepisy przewidują termin 5 dni od wywieszenia informacji. Jeśli te działania 
nie przyniosą skutku i żaden dodatkowy kandydat się nie zarejestruje, wybory 
i tak się odbędą. Gminna komisja wyborcza poinformuje o zaistniałym fakcie 
w drodze uchwały, którą poda do publicznej wiadomości. By ogłosić zwy-
cięstwo jedyny kandydat będzie musiał uzyskać poparcie więcej niż połowy 
ważnie oddanych głosów. Gdy kandydatowi nie uda się osiągnąć tego pułapu, 
wyborem wójta zajmie się rada gminy. Decyzja zapadnie bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Rada będzie 
wybierać spośród kandydatów zgłoszonych przez grupę odpowiadającą co 
najmniej 1/3 ustawowego składu rady. Zgłoszenie musi mieć formę pisemną, 
a każdy radny może poprzeć tylko jednego kandydata. W stosunku do kandy-
data obowiązuje zakaz jednoczesnego ubiegania się o wybór w innej gminie 
lub radzie powiatu czy sejmiku województwa. Kandydat na wójta może jedynie 
kandydować do rady gminy na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta. 
Jeżeli mimo powyższej procedury nowy wójt nie zostanie wybrany przez radę 
gminy w terminie 2 miesięcy od wyborów, premier na wniosek ministra właści-
wego do spraw administracji publicznej wskaże osobę pełniącą obowiązki wójta 
do końca kadencji.

(CR)
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Kosmos na wyciągniecie ręki
GMINA RADOMIN  Przez dwa dni sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Radominie stała się oknem 
na kosmos w naszym powiecie. 8 października zawitał tam bowiem Planetobus

R E K L A M A

R E K L A M A

Planetobus to mobilne pla-
netarium z warszawskiego Cen-
trum Nauki Kopernik. Projekt 
ten, powstały przy współpracy 
z Ministerstwem Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, ma na celu 
docieranie do małych miejsco-
wości, w których dzieci rzad-
ko mają okazję do poznawania 
praw nauki poprzez ekspery-
mentowanie. Ten przenośny na-
miot o kształcie kopuły mieści 
jednocześnie około 30 osób, 
które na półokrągłym suficie 
mogą podziwiać pokazy astro-
nomiczne. 

– Dzieci mogą dziś zobaczyć 
m in. nocne niebo nad Radomi-
nem, z wyszczególnieniem nazw 
gwiazd i planet, które akurat 
w danej porze roku widać – tłu-
maczy Lucjan Staszewski, je-
den z opiekunów Planetobusa. 
– Obecnie mamy jesień, więc 
pokazujemy dzieciom gwiazdo-
zbiory jesienne związane z kwa-
dratem Pegaza i mitem o Kasjo-
pei, Andromedzie i Perseuszu. 
Te pokazy adresowane są głów-

nie dla dzieci w wieku szkol-
nym. Już w nauczaniu począt-
kowym pojawiają się na lekcjach 
pierwsze informacje o kosmo-
sie i układzie słonecznym. Dla 
młodszych dzieci jest to głów-
nie duże przeżycie wizualne, 
a starsi zazwyczaj więcej wiedzą 
na temat kosmosu i można im 
więcej przekazać. 

Tym razem Planetobus za-
witał do gminy Radomin, gdzie 
przez dwa dni dzieci z miejsco-
wej szkoły, a także placówek 
w Dulsku i Płonnem, miały oka-
zję zobaczyć, jak wygląda ko-
smos. Na uroczystej inauguracji 
tego wyjątkowego wydarzenia 
nie zabrakło znamienitych go-
ści. 

– Cieszę się, że do tak uro-
czej gminy przyjechał Planeto-
bus – mówi Iwona Michałek, po-
seł na Sejm RP. – Przez dwa dni 
będziecie mieli okazje zobaczyć 
wszechświat. Zobaczycie to, cze-
go ludzkie oko czasem nie jest 
w stanie dojrzeć. Mam nadzieję, 
że każdy z was będzie doskonale 

się bawił. Niech te dwa dni będą 
świętem naukowym gminy. 

Kilka słów do zgromadzo-
nych skierował też wójt gminy 
Radomin, Piotr Wolski.

– Dzięki pani poseł mamy 
dziś możliwość troszeczkę po-
słuchać i nauczyć się więcej 
o kosmosie. Każde dziecko bę-
dzie mogło zobaczyć niebo 
i dowiedzieć się więcej. Trudno 
byłoby sprawić, aby wszystkie 
dzieci z gminy Radomin mogły 
wybrać się na wycieczkę do pla-
netarium, dlatego tym bardziej 
cieszymy się że naszą gminę od-
wiedził Planetobus.

Kto wie, może dzięki takim 
inicjatywom jak ta autorstwa 
Centrum Nauki Kopernik i Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w młodych adeptach 
astronomii rozbudzi się wielka 
pasja i doczekamy się w gminie 
Radomin następców Mikołaja 
Kopernika lub Mirosława Her-
maszewskiego?

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Gmina Radomin

Historionauci w Warszawie
Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem w nowym roku szkolnym 
przystąpiła do nowego Programu Centrum Edukacji Obywatelskiej – Historio-
nauci. To program edukacji historycznej, organizowany przy współpracy Narodo-
wego Instytutu Muzealnictwa i ochrony zbiorów dla szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

– W ramach programu 
uczniowie szukają śladów prze-
szłości w wybranych placówkach 
muzealnych, zarówno narodo-
wych jak i regionalnych – opo-
wiada nauczyciel Dawid Stachow-
ski. – W ramach swoich działań 

opowiadają historię odzyskania 
niepodległości za pomocą wy-
branych eksponatów: obrazów, 
grafik, dokumentów, fotografii, 
przedmiotów codziennego użyt-
ku. 

W dniach 4-5 października 

nauczyciel Dawid Stachowski 
wraz z uczniem klasy VIII Huber-
tem Ludwikowskim uczestniczył 
w szkoleniu zorganizowanym dla 
szkół z całej Polski w Warszawie. 
Zajęcia odbywały się w Muzeum 
Warszawskiej Pragi i Muzeum 
Warszawy. Tematyka zajęć doty-
czyła różnych dróg do niepodle-
głości, zajęć na ekspozycji, pracy 
nad projektem a także wykorzy-
stywaniu nowych technologii do 
pokazania obiektu muzealnego.

(ToB)
fot. nadesłane



ogłoszenie wyborcze8 Czwartek 11 października 2018 GOLUB–CGD.PL

O G Ł O S Z E N I E   W Y B O R C Z E



Czwartek 11 października 2018 OGŁOSZENIE WYBORCZE 9  GOLUB–CGD.PL

O G Ł O S Z E N I E   W Y B O R C Z E



Miasto Golub-Dobrzyń 
– okręg nr 1 w wyborach do 
powiatu

Mieszkańcy miasta do 
przyszłej rady powiatu de-
legują 5 radnych. Z komite-
tu Porozumienia Samorzą-
dowego o mandaty będzie 
się ubiegało 7 kandydatów, 
bo tylu maksymalnie może 
wystawić komitet wyborczy 
(liczba mandatów + 2).

Na liście Porozumienia 
Samorządowego - Czasu Do-
brych Gospodarzy i Zgody dla 
Powiatu znalazły się trzy pa-
nie i czterech panów. Liderem 
listy jest Wojciech Kwiatkow-
ski – starosta powiatu golub-

sko-dobrzyńskiego w latach 
2006-2014, obecnie prowa-
dzący własną działalność 
gospodarczą. Były starosta 
od urodzenia związany jest 
z Golubiem-Dobrzyniem, ma 
wykształcenie wyższe magi-
sterskie, ukończył także kil-
ka studiów podyplomowych. 
Cały czas aktywnie działa 
społecznie, od ubiegłego 
roku jest przewodniczącym 
oddziału Katolickiego Stowa-
rzyszenia Civitas Christiana.  
Miejsce drugie na liście Po-
rozumienia Samorządowego 
– Czasu Dobrych Gospodarzy 
zajmuje Marek Ryszard Bey-
ger – wieloletni nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeń-
stwie w liceum i gimnazjum 
im. Anny Wazówny, wycho-
wawca i opiekun ponad stu 
laureatów i finalistów olim-
piad na szczeblu wojewódz-
kim i ogólnopolskim.  Za 
swoją wybitną działalność 
został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Medalem 

Komisji Edukacji Narodo-
wej i Medalem Pro Memoria. 
Jako radny powiatowy kilku 
kadencji szczególnie inten-
sywnie zajmował się proble-
mami związanymi z oświatą 
i z ochroną środowiska, któ-
ra jest mu szczególnie bliska 
jako zapalonemu wedkarzo-
wi. Kolejny kandydat Poro-
zumienia Samorządowego to 
doskonale znany w Golubiu 
-Dobrzyniu i okolicach Zdzi-
sław Paradziński, wieloletni 

instruktor nauki jazdy i wła-
ściciel Ośrodka Szkolenia Kie-
rowców „Paradziński”. Pan 
Zdzisław ma wykształcenie 
wyższe, wiele lat pracował 
w MZK w Toruniu. Ze wzglę-
du na swoje bogate doświad-
czenie, w przyszłej kadencji 
powiatu chciałby zająć się 
problemami związanymi ze 
stanem dróg i komunikacją. 
Na miejscu czwartym listy 
Porozumienia Samorządo-
wego znajdziemy Wiesławę 
Alechniewicz, która całe ży-
cie zawodowe związana jest 
z obszarem pomocy spo-
łecznej. Przez wiele lat była 
pracownikiem socjalnym, 
następnie dyrektorem Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Golubiu-Dobrzyniu, 
a obecnie - od początku jego 
istnienia, zarządza Środowi-
skowym Domem Samopo-
mocy w Golubiu-Dobrzyniu – 
placówką, która niesie pomoc 
osobom dotkniętym udarami, 
schorzeniami neurologicz-
nymi i wymagającym reha-
bilitacji. Kolejna pani z listy 
Porozumienia Samorządowe-
go to Grażyna Brzostowska, 

mężatka, mama dwóch córek.  
Od 22 lat związana zawodowo 
ze Szpitalem Powiatowym 
w Golubiu -Dobrzyniu, dla-
tego też w przyszłej kadencji 
chciałaby się szczególnie po-
święcić poprawie stanu służ-
by zdrowia w powiecie. Pani 
Grażyna podkreśla, że należy 
przez to rozumieć nie tyl-
ko remonty szpitalnych bu-
dynków, ale także poprawę 
warunków pracy i płacy per-
sonelu szpitala, które w tej 
chwili są fatalne i wymagają 
natychmiastowej pomocy ze 
strony właściciela, jakim jest 
powiat. Wioletta Kubacka 
także związana jest ze służbą 
zdrowia. Z wykształcenia jest 
magistrem ekonomii, ale stu-

diuje również położnictwo, 
któremu chce się w przyszło-
ści poświęcić. Ochrona zdro-
wia to nie tylko jej zawód, 
ale również pasja. Od wielu 
lat interesuje się dietetyką 
i fitnessem siłowym, którego 
promocja stała się jej dru-
gim zawodem - Pani Wioletta 

prowadzi znaną i cenioną si-
łownię. W przyszłej kadencji 
powiatu chciałaby zająć się 
szczególnie budową ścieżek 
rowerowych - uczestnicząc 
w pielgrzymkach rowero-
wych widzi jak bardzo są one 
potrzebne. Na miejscu siód-
mym listy miejskiej znajduje 
się Andrzej Buczek. Od po-

nad ćwierćwiecza związany 
jest z PZU, gdzie pracuje jako 
agent ubezpieczeniowy. Ze 
względu na specyfikę swojej 
pracy zna doskonale potrze-
by mieszkańców miasta i wie, 
czego powinni oni oczekiwać 
od powiatu.  Kandydat ma wy-
kształcenie wyższe magister-
skie, jest żonaty i ma dwójkę 
dorosłych dzieci. W powiecie 
chce się zająć w szczególności 
infrastrukturą i budżetem.

Gmina Golub-Dobrzyń 
– okręg nr 2 w wyborach do 
powiatu

Na pierwszym miejscu 

listy Porozumienia Samorzą-
dowego - Czasu Dobrych Go-
spodarzy i Zgody dla Powiatu 
znajduje się Janusz Jacek Cy-
bulski - obecny radny powia-

towy, zasiadający w radzie 
powiatu już drugą kadencję, 
wcześniej także radny gmin-
ny. Na co dzień Pan Janusz jest 
leśnikiem - leśniczym leśnic-
twa Mokrylas w gminie Go-
lub-Dobrzyń. W samorządzie 
zajmuje się ze szczególnym 
zaangażowaniem sprawami 
związanymi z rolnictwem, 
leśnictwem i ochroną śro-
dowiska. Drugie miejsce na 
liście komitetu zajmuje Alek-
sandra Jadwiga Dulczewska 
z Praczki w sołectwie Nowo-
gród - mężatka, matka trójki 

dzieci i babcia czwórki wspa-
niałych wnucząt. W latach 
1979-2008 była nauczyciel-
ką, łącząc pracę zawodową 
z niespotykanym zaangażo-
waniem społecznikowskim. 
Pani Aleksandra przez 18 lat 
była prezesem Towarzystwa 
Wsi Nowogród i Okolic, któ-
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wybory do powiatu 
– miasto i gmina Golub-Dobrzyń

Powiat  wybory samorządowe już za 10 dni. Do rady powiatu golubsko-dobrzyńskiego start zgło-
siło 5 komitetów. Dziś przedstawiamy Państwu kandydatów z bezpartyjnego Porozumienia Samo-
rządowego - Czasu Dobrych Gospodarzy i Zgody dla Powiatu, w okręgach związanych z Golubiem 
- Dobrzyniem



re to stowarzyszenie na-
leży do najbardziej rzutkich, 
ale również najskuteczniej-
szych w pozyskiwaniu fun-
duszy na swoją działalność. 
Ponieważ była również rad-
ną gminną, zna się dosko-
nale na pracy samorządu. 
W przyszłej kadencji powia-
tu szczególny nacisk położy 
na pozyskiwanie funduszy, 
działalność na rzecz organi-
zacji pozarządowych, a także 
na osobiste zaangażowanie 
w pomoc dzieciom i senio-
rom. Miejsce trzecie na liście 
gminnej przypadło Januszo-
wi Gurtowskiemu, który jest 
związany zawodowo z gminą 
Golub-Dobrzyń od ponad 30 

lat. Kandydat ma wykształ-
cenie wyższe magisterskie, 
jest instruktorem i wykła-
dowcą nauki jazdy, a także 
wykładowcą akademickim, 
współpracującym z Kolegium 
Jagiellońskim oraz Akademią 
Wiedzy Placówką Doskona-
lenia Nauczycieli. Jest także 
społecznikiem - działaczem 
LGD Dolina Drwęcy, a także 
członkiem Powiatowej Rady 
Rynku Pracy. W przyszłej 
kadencji chce się poświęcić 
w szczególności promocji po-
wiatu, turystyce i oświacie. 
Drugą panią na liście Porozu-
mienia Samorządowego jest 
Beata Halina Kowalska – 
urodzona i wychowana w po-

wiecie golubsko dobrzyń-
skim. Jest znaną i cenioną 
nauczycielką w Zespole Szkół 
im. Anny Wazówny, ale rów-
nież mediatorem sądowym. 
Ma  wykształcenie wyższe 
magisterskie ( UMK Toruń) 
i posiada tytuł  nauczyciela 
dyplomowanego. Jest bardzo 
zangażowana w sprawy spo-
łeczne i obronę praw pracow-
niczych. Prywatnie mama 10 
–letniego syna, którego wy-
chowuje samodzielnie.
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Lista nr 

pozycja nr 1

pozycja nr 2 pozycja nr 3 pozycja nr 4

pozycja nr 5 pozycja nr 6 pozycja nr 7

pozycja nr 8

14

KWW Porozumienie Samorz¹dowe
– Czas Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla Powiatu

Okrêg nr 3 gminy Kowalewo Pomorskie i Ciechocin

Sfinansowano ze œrodków:

KWW Porozumienie Samorz¹dowe – Czas Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla Powiatu

Sfinansowano ze œrodków:

WOJCIECH
KWIATKOWSKI

KANDYDAT DO RADY 
POWIATU

GOLUBSKO-DOBRZYNSKIEGO

lista nr 14okrêg nr 1 pozycja nr 1
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Mariusz Blumkowski – pół roku 
na rozpoznawalną firmę

POWIAT  Spółka STARTLAS jest trzecią co do wielkości firmą produkującą sadzarki leśne. Jej założycie-
lem jest Mariusz Blumkowski, inżynier leśnik z wykształcenia i kandydat do Rady Powiatu Golubsko-Do-
brzyńskiego z okręgu nr 1. Od 20 lat zajmuje się świadczeniem usług m.in. zalesianiem gruntów porolnych 
i odnawianiem lasów. W rozmowie z naszym tygodnikiem opowiada o swoim autorskim dziele – wysokiej 
klasy sadzarce leśnej

R E K L A M A

– Jaka jest historia powsta-
nia sadzarki?

– Powody były dość prozaicz-
ne. Niedobory na rynku pracow-
ników sezonowych oraz względy 
ekonomiczne spowodowały, że 
zdecydowaliśmy się na zakup uży-
wanych sadzarek. Nabyty sprzęt 
pochodził z lat 70-tych i służył 
dawniej w Lasach Państwowych. 
Mimo odrestaurowania okazało 
się, że te konstrukcje mają wiele 
niemożliwych do wyeliminowania 
wad. Dzięki doświadczeniu, naby-

temu w trakcie mojej długoletniej 
pracy przy zalesieniu i odnowie-
niach, skonstruowaliśmy własną 
sadzarkę leśną. Przy jej budowie 
użyliśmy materiałów i rozwiązań 
technicznych dotąd niestosowa-
nych w tego typu konstrukcjach, 
żeby wspomnieć tylko o zastoso-
waniu trudnościeralnych blach czy 
kabiny zbudowanej z poliwęglanu. 
Oczywiście proces budowy był 
długotrwały. Cały czas udoskona-
liliśmy maszynę, aż do finalnego 
efektu. Początkowo sadzarka mia-

ła być używana tylko na własne 
potrzeby, jednak zainteresowanie 
i wspomniany wcześniej deficyt 
pracowników sezonowych sprawił, 
że rozpoczęliśmy produkcję tej ma-
szyny na większą skalę.

– Jak w pół roku udało się 
panu stworzyć rozpoznawalną 
na rynku leśnym, trzecią w Pol-
sce firmę produkująca specjali-
styczny sprzęt tego rodzaju?

– Co prawda moja firma po-
wstała ledwie kilka miesięcy temu, 
jednak osobiście z branżą leśną 
jestem związany już od ponad 
dwudziestu lat. Kiedy wiosną wy-
produkowaliśmy pierwszy, kom-
pletny egzemplarz sadzarki, rozpo-
częliśmy jej intensywną promocję 
w prasie branżowej i internecie. 
Ponadto zaprezentowaliśmy naszą 
konstrukcję na Międzynarodowych 

Targach Leśnych w Mostkach koło 
Świebodzina, gdzie wzbudziła ona 
ogromne zainteresowanie swoją 
nowatorską konstrukcją i użytymi 
do budowy materiałami. Oprócz 
tego, dla wygody naszych klientów 
wprowadziliśmy system sprzedaży 
„zaliczkuj teraz – odbierz wiosną”, 
dzięki czemu kupujący otrzymuje 
gwarancję ceny, a my czas niezbęd-
ny na skonstruowanie niezawod-
nego sprzętu.

– Wszystkie elementy sa-
dzarki wykonujecie samodziel-

nie?
– Nie. Bazujemy w dużej mie-

rze na gotowych podzespołach, 
wykonywanych na nasze zlecenie 
przez okoliczne zakłady ślusarskie. 
Dzięki temu, iż korzystamy z ich 
doświadczenia przy obróbce me-
tali, mamy więcej czasu na pracę 
nad naszymi niezawodnymi sa-
dzarkami oraz ich promocją. Sami 
wykonujemy tylko najdrobniejsze 
i najbardziej pracochłonne w wy-
konaniu części.

Rozmawiał: (LB),fot. nadesłane
Sadzarka przeznaczona jest do sadzenia sadzonek iglastych i liściastych 
w odnowieniach i zalesieniach, wszędzie tam, gdzie bruzdownik sadzarki zdoła 
wykonać bruzdę o głębokości przynajmniej równej długości korzenia sadzon-
ki. Maksymalna długość korzenia to 25 cm, a szerokość bryły korzeniowej – 
8 cm. Przy zastosowaniu łapek z gumowymi chwytakami, precyzja działania 
sadzarki wzrasta. Można sadzić nawet stosunkowo małą (kilkucentymetrową) 
jednolatkę iglastą, zaś po zamontowaniu metalowych wsporników pod gu-
mowymi chwytakami można sadzić sadzonki z bryłką korzeniową (tzw. 
kontenerówkę).
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Rolniku, sprawdź czy ARiMR zna numer 
twojego rachunku bankowego

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
planuje rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich 
za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finan-
sowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pienią-
dze będą przekazywane rolnikom na konta bankowe, na które ARiMR 
przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby 
numery rachunków były aktualne. Co roku zdarzają się sytuacje, że 
pieniądze wracają do ARiMR, ponieważ rachunek został zamknięty, 
a agencja nie otrzymała informacji o tym. W takich przypadkach rol-
nik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać. Ewentualną 
zmianę należy zgłosić w biurze powiatowym instytucji. 

ZUS zaprasza na szkolenia

Od 1 grudnia elektroniczne zwolnienia lekarskie 

mają całkowicie zastąpić papierowe dokumenty. 

ZUS w Grudziądzu cyklicznie prowadzi szkolenia 

i konsultacje z obsługi e-ZLA. Konsultacje dla le-

karzy zaplanowano w każdy poniedziałek  w godz. 

15.00-18.00 w siedzibie inspektoratu, ul. Wybickie-

go 39. Natomiast szkolenia z obsługi e-ZLA odbędą 

się 11 i 29 października o godz. 9.00 w sali 302A: 

11 października – dla pracodawców, pracowników 

kadr i płac, 29 października – dla lekarzy. Na py-

tania dotyczące e-zwolnień, zakładania profilu na 

PUE odpowie również doradca e-ZLA, który jest do 

dyspozycji klientów w każdej placówce ZUS.

Prawo jazdy kat. B na trójkołowce 

W miniony czwartek posłowie przyjęli ustawę, która stanowi, 
że prawo jazdy kategorii B będzie uprawniało także do kie-
rowania trójkołowym motocyklem. Taka możliwość obejmie 
jednak tylko tych kierowców, którzy posiadają prawo jazdy 
od co najmniej trzech lat. W ustawie czytamy, że nowe prze-
pisy „zwiększą ilość użytkowników motocykli trójkołowych, 
w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, które nie 
mogą zdać egzaminu na prawo jazdy kategorii A”. 

Rekordowo niskie bezrobocie 

Pod koniec września w Polsce zarejestrowa-nych było 948,9 tys. bezrobotnych. Dla po-równania, w tym samym okresie w 2017 roku było ich 1,2 mln. – To absolutny rekord. Po-cząwszy od 1991 r. wskaźnik bezrobocia we wrześniu nigdy nie był tak niski – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Co ciekawe, koniec wakacji nie przyniósł wzrostu bezrobocia. We wrześniu wskaźnik był taki sam, jak w sierp-niu, a liczba zarejestrowanych osób pozosta-jących bez pracy spadła o 9,7 tys.

Posiłek w szkole i w domu 

Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygoto-
wanego przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Zapewni on 
pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach oraz 
dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się 
w trudnej sytuacji. W ramach programu przewidziano wsparcie finanso-
we gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pienięż-
nego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc 
taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających 
warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecz-
nej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Ważnym elemen-
tem programu będzie także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym 
gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. 

KGW na innych zasadach

Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiej-
skich. Zgodnie z nią, organizacje te będą wpisa-
ne do rejestru prowadzonego przez ARiMR. Koła 
otrzymają osobowość prawną, dzięki czemu będą 
mogły korzystać np. ze środków unijnych czy do-
tacji celowych z budżetu państwa. W rozumieniu 
ustawy kołem gospodyń wiejskich będzie organiza-
cja licząca co najmniej 10 osób, złożona wyłącznie 
z członków jednej wsi. Uproszczone zostanie pro-
wadzenie ewidencji przychodów i kosztów. Został 
też zaproponowany wzorcowy statut.

Portal IRZplus dla rolników

Ponad 47 tys. dyspozycji złożyli rolnicy za pośrednictwem nowe-
go portalu IRZplus w pierwszym miesiącu jego działalności. Portal 
stworzony przez ARiMR umożliwia załatwienie spraw bez konieczno-
ści wychodzenia z domu. Łączy w sobie zalety elektronicznej księgi 
stada, gromadzącej wszystkie potrzebne rolnikowi informacje o ho-
dowanych przez niego krowach, kozach, świniach czy owcach oraz 
platformy umożliwiającej załatwianie urzędowych spraw wymaganych 
przy posiadaniu zwierząt gospodarskich. Za pośrednictwem IRZplus 
można np. złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, 
owiec i kóz oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów 
dla bydła. Posiadacze zwierząt, którzy chcą korzystać z portalu IRZplus, 
uzyskają do niego dostęp, rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu 
utworzenia nowego konta. Jeśli natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, 
mogą w łatwy sposób, podczas logowania, rozszerzyć posiadane upraw-
nienia o dostęp do portalu IRZplus lub skorzystać z posiadanego dostępu 
do dotychczasowej aplikacji CK IRZ. Szczegółowe informacje o portalu są 
dostępne na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce IRZ. 
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Stawki dopłat przeliczone na zł
Jednolita płatność obszarowa 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.
Płatność do owiec 101,39 zł/szt.

Płatność do kóz 54,78 zł/szt.
Płatność do r. strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha

Płatność do r. strączkowych na ziarno (pow. 75 ha) 360,52 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha

Płatność do chmielu 2129,87 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha
Płatność do pomidorów 3320,78 zł/ha
Płatność do truskawek 1054,35 zł/ha

Płatność do lnu 486,12 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha

Płatność do tytoniu – Virginia 3,50 zł/kg
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,46 zł/kg

Chodzący płot

Ciekawostki

Uprawa

Finanse

Finanse

Chodzący płot

Pechowe daty

Procedury suszowe 
zaiwerają błędy 

Bezpośrednio 
przeliczone 

Ogrodzenie pastwiska, które przesuwa się bez ko-
nieczności przenoszenia palików to marzenie wielu 
hodowców. Być może niebawem wejdzie na rynek.

O pechu mogą mówić ci plantatorzy buraków, którzy 
jako pierwsi zebrali je z pól.

Zawirowania związane z procedurą składania wnio-
sków o pomoc suszową sprawiły, że zaledwie 100 tys. 
rolników skompletowało dokumenty.

Pod koniec września ustalane są kursy, według któ-
rych przeliczane są stawki dopłat bezpośrednich. 
W tym roku uznano, że wartość 1 euro to 4,2774 zł.

Kontraktacyjna 
niewiadoma

SUSza  Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza kilka tygodni temu 
apelowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc 
w uniknięciu kar za niewykonanie umów kontraktacyjnych. 
Resort nie może pomóc

Dawniej krowy przepalowy-
wano na polu i była to praca bar-
dzo niewdzięczna - często zlecana 

dzieciom. Później w Polsce pojawi-
ły się elektryczne pastuchy. Naj-
nowszym rozwinięciem ogrodzeń 

pastwiskowych jest Fresh Graze, 
wynalazek farmera z USA. To płot, 
który operuje w oparciu o dwa 
roboty. Czuwają one nad tym, 
by krowy dokładnie zjadły trawę 
z ogrodzonego obszaru i dopiero 
wówczas przesuwają płot dalej. 
Prace nad systemem trwają od 
trzech lat. Roboty poruszające płot 
nazywane są pająkami, z uwagi na 
sposób poruszania się i wygląd. 

Fresh Gaze był testowany, 
póki co, na farmach w USA. Jego 
główną zaletą jest oszczędność 
czasu hodowców, którzy nie mu-
szą przenosić ogrodzeń ręcznie. 
Teraz będzie przechodził kolejne 
testy, których celem jest dopusz-
czenie produktu do sprzedaży na 
rynku europejskim. 

(pw), fot. internet

W ubiegłym tygodniu pisali-
śmy o prognozach na ten sezon 
buraczany. Cukrownie rozpoczęły 
przyjmowanie buraków pod koniec 
września. Ci, którzy zebrali mogą 
jednak czuć się poszkodowani. 
Wszystko dlatego, że tuż zbiorach 
ogłoszono oficjalnie komunikat Sys-
temu Monitoringu Suszy Rolniczej. 
Zapisano w nim, że odnotowano 
suszę w uprawie buraka. Powstała 
więc możliwość oszacowania strat 
na polach. Tyle że buraków już na 
nich nie ma. Co robić?

Zgodnie z prawem, komisja 
szacująca straty ma obowiązek 
oszacowania wszystkich upraw, 
w których straty wystąpiły. Zda-
rza się przy tym, że choć stwierdza 
wystąpienie szkody, nie może jej 
wykazać w protokole, gdyż moni-
toring suszy rolniczej nie wykazuje 
wystąpienia tego zjawiska na sza-
cowanym obszarze. W tej sytuacji 
rolnik, posiadając już protokół spo-
rządzony ze względu na wystąpie-
nie strat we wcześniej zbieranych 
uprawach, np. w zbożach, nie jest 

pozbawiony możliwości wniosko-
wania o powtórne oszacowanie 
strat w nadal istniejących upra-
wach, na których wciąż utrzymują 
się skutki wcześniejszej klęski lub 
które zostały dotknięte skutkami 
innej klęski.

– W opisanym przypadku po-
jawienia się komunikatu stwier-
dzającego wystąpienie suszy (co 
jest jednoznaczne ze stworzeniem 
możliwości oszacowania tej klęski) 
tuż po zbiorze buraka cukrowe-
go, o ile komisja klęskowa posiada 
dane z dokonanej wcześniej lu-
stracji, nie ma żadnych przeszkód, 
by sporządzić nowy protokół z ak-
tualną datą, wskazując na nim 
wcześniejszą – rzeczywistą datę 
oszacowania szkody. Należy jednak 
podkreślić, że powtórny protokół 
musi być sporządzony zgodnie 
zasadami opisanymi na stronie  
8 „Wytycznych dla Komisji powoła-
nych przez Wojewodę ...” w części 
dotyczącej kilkukrotnego uszko-
dzenia tej samej uprawy – czytamy 
w komunikacie Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

uśmiechnęło się za to do plantato-
rów pomidorów, ponieważ stawka 
wzrosła z 1654 zł w ub. roku aż do 
3320 zł za ten rok. 

Wypłaty zaliczek ruszą 16 paź-
dziernika i potrwają do 30 listo-
pada. Zaliczki wprowadzono na 
wniosek ministra, by ulżyć rolni-
kom po ciężkim sezonie. Ostatnie 
złotówki z dopłat powinny poja-
wić się na kontach do 30 czerwca 
przyszłego roku. 

(pw)

W 100 tys. wniosków oszaco-
wano straty na ponad 600 mln 
zł. Oznacza to, że zagospodaro-
wano aż 1/3 przeznaczonego na 
ten cel budżetu. Ministerstwo 
szacuje, że straty kwalifikujące 
do otrzymania pomocy stwier-
dzono w 239 tys. gospodarstw. 
W prawie 100 tys. miały prze-
kroczyć próg 70%, który upraw-
nia do wyższej stawki pomocy. 

Wnioski o pomoc można 
składać do 31 października. Ter-
min został wydłużony w sto-
sunku do pierwotnego (koniec 
września). Przy okazji wychodzą 
na jaw niedoskonałości syste-
mu szacowania strat. Komisje 
gminne często nie są w stanie 
fizycznie dokonać sprawdzenia 

i oszacowania. Bywało, że do-
kumentację z gmin wracano od 
wojewody, ponieważ stwierdzo-
no niekompletność. 

Pojawiły się także zarzuty 
dotyczące progów stawek po-
mocy. Przyznawano ją w niższej 
stawce, jeśli straty wyniosły od 
30 do 70 proc. Straty powyżej 
70 proc. oznaczały wyższą kwo-
tę pomocy. Słusznie zwraca się 
uwagę na to, że ktoś, kto doznał 
31 proc. strat i ten komu oszaco-
wano je na 69 proc. otrzymują 
tą samą stawkę, co jest krzyw-
dzące. Rolnicy zaproponowali 
więc stworzenie trzeciego progu 
– od 50 do 70 proc.

(pw)

Łącznie budżet na wszystkie 
dopłaty bezpośrednie za ten rok 
wyniesie 14,8 mld zł. Najbardziej 
interesująca rolników stawka, czy-
li jednolita płatność obszarowa, 
wyniesie 459 zł za hektar. Płatność 
za zazielenienie to dalsze 308 zł. 
20 różnych stawek dopłat publiku-
jemy poniżej. 

Najmniej zadowoleni będą 
producenci buraków i ziemnia-
ków skrobiowych. Mniej dostaną 
również młodzi rolnicy. Szczęście 

Panująca w tym roku susza 
sprawiła, że niektórzy rolnicy nie 
byli w stanie dotrzymać umów 
kontraktacyjnych, w których 
zobowiązali się do dostarczenia 
określonej ilości płodów rolnych. 
Resort rolnictwa co prawda od-
powiedział na apel K-PIR, ale 
niewiele może zrobić. Jako organ 
państwowy nie ma wpływu na 
tekst i realizację umów cywil-

noprawnych. W takich sprawach 
rozstrzygają sądy cywilne.

Minister zwrócił się z apelem 
do przedsiębiorców, by ci nie na-
liczali rolnikom kar umownych, 
jeżeli do złamania umowy doszło 
z przyczyn niezależnych, np. su-
szy. Jednym ze sposobów ugody 
ma być poproszenie o rozlicze-
nie umowy w inny sposób. Rolnik 
mógłby na przykład zobowiązać 

się, że dostarczy towar w kolej-
nym roku. 

Chociaż firmy najczęściej 
mają własne umowy kontrakta-
cyjne, to w ministerstwie istnie-
je wzór uniwersalnej. Zawiera on 
zapisy regulujące m.in. kwestię 
wystąpienia suszy. Jest dostępny 
na stronach rządowych. 

(pw)
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kWW kukiz’15 
w wyborach samorządowych

WYBORY SAMORZĄDOWE  Już 21 października oddamy głosy na kandydatów zarejestrowanych przez ko-
mitety wyborcze. Poseł Paweł Szramka z Kukiz’15 mówi o pierwszym starcie ruchu obywatelskiego w wy-
borach samorządowych

– Wśród zarejestrowanych 
list kandydatów na radnych, 
zarówno do sejmiku woje-
wództwa, rad miast, gmin, jak 
i na prezydentów miast i bur-
mistrzów, widzimy, że Kukiz’15, 
który pan reprezentuje, ak-
tywnie włączył się w zbliżające 
się wybory samorządowe. Czy 
widzicie szansę na wygraną?

– Kukiz’15 jest trzecią siłą po-
lityczną w naszym kraju, dlatego 
nie mogło nas zabraknąć w te-
gorocznych wyborach samorzą-
dowych. Mamy swoją strategię 
funkcjonowania państwa i wy-
raźne postulaty, których zasadni-
czym celem jest udział obywateli 
na każdym etapie zarządzania. 
Zaznaczyć należy, że Kukiz’15 nie 
jest partią polityczną. My nie po-
bieramy subwencji jak PiS czy PSL 
z pieniędzy podatników na swoją 
działalność statutową i pokazu-
jemy innym ugrupowaniom, że 
można bez pieniędzy podatni-
ków aktywnie pracować. Podjęli-
śmy więc działania, by stworzyć 
także listy samorządowe i udało 
się. We wszystkich okręgach do 
sejmiku naszego województwa 
wystawiliśmy kompletne listy 
kandydatów z uwzględnieniem 
parytetów, czyli udziału kobiet 
i mężczyzn w wyborach. Jak pan 
zauważył, z naszego komitetu 
mamy również kandydatów na 
prezydenta Bydgoszczy, Torunia, 
Grudziądza, Włocławka, a także 
kandydatów do rad tych miast. 
Nie są to przypadkowi kandydaci, 
a wręcz przeciwnie – są to osoby, 
które mają duży potencjał, pre-
dyspozycje, wiedzę i doświadcze-
nie, by sprawnie i odpowiedzial-
nie sprawować funkcje, o które 
się ubiegają. Jestem przekonany, 

że wyborcy to docenią i oddadzą 
głosy na kandydatów z listy KWW 
Kukiz’15, do czego zachęcam. 

– Nasz tygodnik ukazuje 
się lokalnie na terenie powiatu 
brodnickiego jako portal CBR,  
a także w wydaniu papierowym 
i internetowym w powiecie ry-
pińskim jako CRY, golubsko-do-
brzyńskim jako CGD, wąbrze-
skim – CWA i lipnowskim – CLI. 
Czy Kukiz’15 działa na naszym 
terenie?

– Działamy sprawnie w ca-
łym regionie. Ja osobiście miesz-
kam w Brodnicy, gdzie mieści się 
moje biuro poselskie i na co dzień 
spotykam się z mieszkańcami, 
którzy w rozmowach bezpośred-
nich przedstawiają mi lokalne 
problemy, z którymi się borykają. 
Starając się pomóc lokalnej spo-
łeczności, często występuję do 

organów i instytucji z interpela-
cjami i wystąpieniami poselskimi, 
których celem jest sprawne zała-
twienie spraw. Pomaga mi w tym 
szereg zaangażowanych, do-
świadczonych i wykształconych 
osób. Mogę tu wymienić dyrek-
tor biura poselskiego w Brodnicy 
Danutę Kędziorską, ubiegającą 
się o mandat wójta Gminy Brzo-
zie, która aktywnie i skutecznie 
prowadzi szereg załatwianych 
w biurze spraw. Mamy też wielu 
aktywnych działaczy w regionie, 
których praca jest nieoceniona 
i bardzo potrzebna. W Golubiu-
Dobrzyniu reprezentuje mnie 
Krzysztof Skrzyniecki, który po-
dejmuje się wielu działań i inicja-
tyw społecznych, a obecnie kan-
dyduje na burmistrza miasta.

– Jak przedstawiają się listy 
do sejmiku województwa?

– Liderem listy do sejmiku 
województwa w okręgu 3 jest 
mieszkanka Golubia-Dobrzynia 
Agnieszka Hanna Matyjasik, od 
wielu lat pracująca w samorządzie 
powiatowym i gminnym, obecnie 
sekretarz Gminy Wąpielsk, z któ-
rą na liście kandydują: Marek 
Grzybowski z Wąbrzeźna, Dariusz 
Ryl z Grudziądza, Mariusz Gołę-
biewski z Radzynia Chełmińskie-
go, Eliza Mróz z Węgrowa, Mał-
gorzata Sokołowska-Krysiewicz 
z Brodnicy i Paweł Grabowski 
z Sadłowa w powiecie rypińskim. 
W okręgu nr 6, na który mogą od-
dać głos m. in. mieszkańcy powia-
tu lipnowskiego, liderem listy jest 
Marek Kuszyński z Ciechocinka, 

pełniący obecnie funkcję radnego 
miasta, a z nim kandydują: Aneta 
Komorowska-Dudek z Nieszawy, 
Mariusz Budziński z Kikoła, Jerzy 
Sikorowski z Bytonia, Agnieszka 
Wilińska z Piotrkowa Kujawskiego, 
Dominik Bendykowski z Raciążka 
i Katarzyna Świderska z Włocław-
ka. Są to osoby bardzo dobrze 
znające potrzeby i problemy re-
gionu, zaangażowane, otwarte 
i odpowiedzialne, na które warto 
zagłosować. 

– Z jakim programem Ku-
kiz’15 występuje do wyborców?

– Unikamy stwierdzenia 
program, gdyż raczej opieramy 
się na długotrwałej strategii. 
Nie chcemy, by zaproponowa-
ne przez nas działania miały je-
dynie charakter programowy, 
gdyż naszym celem jest rozwój 
długofalowy, pozytywnie odczu-
walny dla naszego regionu i jego 
mieszkańców. Przede wszystkim 
ważna jest transparentność funk-
cjonowania organów samorządo-
wych oraz przejrzystość wydat-
kowania środków publicznych. 
Chcemy, by do naszego regionu 
trafiały środki unijne na takich 
samych zasadach jak trafiają do 
większych miast, np. do Torunia 
czy Bydgoszczy. Zależy nam, by 
nasz region rozwijał się w opar-
ciu o potrzeby mieszkańców, by 
wdrażane inwestycje wynikały 
z realnych potrzeb lokalnej spo-
łeczności. 

– Co to oznacza?
– Naszą ideą jest samorząd 

obywatelski, na który mieszkańcy 

mają realny wpływ, np. poprzez 
prowadzone konsultacje spo-
łeczne czy funkcjonowanie rad 
doradczo-inicjatywnych. Istotne 
jest podejmowanie działań pro-
społecznych i prozdrowotnych, 
skierowanych do różnych grup. 
Ważne jest sprawne funkcjono-
wanie oświaty, z uwzględnieniem 
predyspozycji uczniów i studen-
tów oraz potrzeb potencjalnych 
pracodawców i przedsiębior-
ców, a także działania na rzecz 
kultury i sportu. W naszym re-
gionie potrzebne są inwestycje 
i infrastruktura drogowa, które 
ułatwiałyby jego rozwój. Wiele 
dróg wymaga rychłej naprawy, 
na wielu odcinkach drogowych 
tworzą się zatory, utrudniające 
przejezdność, a bez właściwych 
przedstawicieli w samorządzie 
niektóre sprawy nie będą mogły 
być zrealizowane. Więcej o naszej 
strategii powiedzą zapewne kan-
dydaci KWW Kukiz’15.

– Jednym słowem: Kukiz’15 
zachęca do udziału w wyborach 
samorządowych i głosowania?

– Moim zdaniem oddanie 
głosu w wyborach to obowiązek 
każdego Polaka. W ten sposób 
bierzemy odpowiedzialność za 
funkcjonowanie kraju i wdra-
żane reformy. Chciałbym, żeby 
frekwencja w tegorocznych i ko-
lejnych wyborach była wysoka, 
a obywatele świadomie podejmo-
wali decyzje wyborcze.

– Dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję za za-

proszenie i rozmowę.
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Wąbrzeźno malowane 

Komorowska w Lipnie

23 października o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury 
zostanie zorganizowane spotkanie z artystami-ma-
larzami, których prace dotyczące Wąbrzeźna zostały 
umieszczone w specjalnym albumie.

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

 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 szafarskiego dworku, a także dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat zmieniał 
się ośrodek. Proces przemiany instytucji ukazuje kalendarium oraz archiwal-
ne  zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń  i pałacu. Z kolei 
w bibliotece dostępne są dawne kroniki i księgi pamiątkowe dokumentujące 
artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 We wtorek 16 października w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu będzie 
można obejrzeć przedstawienie teatralne „Łakocie Jasia i Małgosi”. Początek 
o 17.00. Bilety kosztują 5 zł.

 Wąbrzeźno
 Od 29 września w Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę 

pasjonata fotografii Macieja Kastnera. Autor ekspozycji prezentuje swoje pra-
ce wykonane w technice gumy dwuchromianowej typu wiedeńskiego. 

 13 października o godzinie 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie 
otwarta wystawa prac Małgorzaty Wojnowskiej-Sobeckiej. Autorka ekspozycji 
jest wąbrzeźnianką, obecnie mieszka w Toruniu. Dyplom zdobyła na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK, w pracowni  rzeźby prof. Adolfa Ryszki. Jej  twórczość 
artystyczną można było oglądać na wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju oraz w Republice Czeskiej, Belgii, Holandii i Turcji. Wiele eksponatów 
znajduje się również w zbiorach prywatnych w Polsce, Belgii, Peru,  Indiach 
i na Malcie. Swoje zainteresowanie sztuką rozwija poprzez udział w polskich 
i  międzynarodowych  plenerach  i  innych  działaniach  artystycznych.  Propo-
nowane spotkanie  to nie  tylko możliwość obejrzenia misternie wykonanych 
prac, ale również poznania kobiety z pasją.

 14 października WDK zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Prze-
glądzie  Dorobku  Twórczego  Seniorów.  Celem  przeglądu  jest  aktywizacja 
amatorskiego scenicznego ruchu artystycznego seniorów oraz realizacja wła-
snych możliwości  twórczych  poprzez  udział  w  różnorodnych  prezentacjach 
scenicznych. W imprezie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły 
wokalno-instrumentalne, kapele, zespoły folklorystyczne, kabarety.

 23 października Wąbrzeski Dom Kultury ponownie odwiedzi Objazdowe 
Kino Visa. Seanse wyświetlane są na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, 
w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii. Na ekranie zobaczymy między innymi takie filmy, jak: „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa”, „Hotel Transylwania 3”, „Serce nie sługa”, „7 uczuć”.

 Rypin
 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). 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Jesienny repertuar
FILM  Rypiński Dom Kultury ogłosił filmowy repertuar na 
październik i początek listopada. W ofercie m.in. „Kler”, „Ka-
merdyner” i „Serce nie sługa” 

Wydawnictwo zawiera m.in. 
rysunki Wiesława Rybszlegera, 
dokumentujące architektoniczne 
szczegóły kamienic i budynków 
miejskich, realistyczne pejzaże 
Cecylii Szymańskiej, Waldemara 
Okońskiego, Wojciecha Olkiewi-

cza, Andrzeja Sobczyka, Jerzego 
Szlachcikowskiego, Marka Lip-
skiego oraz innych artystów.

– Aby ukazać piękno miasta, 
potrzeba perspektywy z zewnątrz 
i dystansu. Może właśnie dlatego 
wielu autorów dzieł w tym albu-

mie zawartych nie jest związa-
nych bezpośrednio z miastem? To 
uczestnicy plenerów, którzy przy-
jechali do nas w gościnę i potrafili 
dostrzec to, czego my na co dzień 
nie widzimy – tłumaczy autor 
wstępu do albumu Paweł Becker. 
Odrębną część wydawnictwa sta-
nowią witraże autorstwa między 
innymi Moniki Wąs – związanej 
z Wąbrzeźnem witrażystki.

Przedsięwzięcie zostało dofi-
nansowane ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicja-
tywy Lokalne 2018.

(ToB)

„Rok spokojnego słońca” Za-
nussiego to pierwszy polski film 
uhonorowany Złotym Lwem 
w Wenecji. Uczestnicy seansu 
w Lipnie obejrzą go po rekon-
strukcji cyfrowej. 

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

miasteczka przybywa amerykań-
ska komisja wojskowa, poszuku-
jąca grobów lotników alianckich 
zamordowanych przez hitle-
rowców. Amerykański żołnierz 
Norman poznaje przypadkowo 
Emilię, która w wolnych chwilach 
z pasją maluje słoneczne pejzaże. 
Mężczyzna jest nią zafascyno-
wany. Oboje są niemłodzi, oboje 
psychicznie okaleczeni przez woj-

nę, oddzieleni barierą językową, 
a jednak kiełkuje w nich nadzieja, 
że mają jeszcze szansę na miłość, 
na dobre życie. Czy to uczucie ma 
szansę na spełnienie? Nagrody: 
1984 MFF Wenecja – Złoty Lew, 
Nagroda Związku Włoskich Dzien-
nikarzy Filmowych dla filmu za-
granicznego, 1986 Złote Globy – 
nominacja dla najlepszego filmu 
zagranicznego.

Monika Głowacka, Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Se(a)ns”: – Zapra-
szamy na przejmujący kameral-
ny dramat, z wielkimi kreacjami 
aktorskimi. Po projekcji, o godz. 
18.45, spotkanie z aktorką wybit-
ną i pełną charyzmy, Mają Komo-
rowską.

(aba)

W najbliższą środę i czwartek 
(10-11 października) w RDK można 
będzie zobaczyć filmy: „Krzysiu, 
gdzie jesteś?” (16.00) oraz „Zakon-
nica” (20.00, także w sobotę 13.10.). 
Pierwsza z projekcji, choć według 
producentów dla maluchów od 
6 lat, adresowana jest raczej do 
dzieci w wieku szkolnym (od III-
IV klasy), dla młodszych może być 
zbyt trudna w odbiorze. Kubuś 
Puchatek, Prosiaczek, Kłapouchy 
i inni bohaterowie znani z opo-
wieści A.A. Milne`a muszą pomóc 
dorosłemu Krzysztofowi odna-

leźć w sobie Krzysia, który umiał 
się cieszyć i zawsze miał czas dla 
przyjaciół. Piękny film, także dla 
rodziców.

Wielokrotnie i o różnych 
porach dnia na ekranie zagości 
„Hotel Transylwania 3”, również 
w technologii 3D. 

– Tym razem Paka Draka 
wybierze się na ekskluzywne wa-
kacje – czytamy w opisie filmu. 
– On i jego ekipa będą podró-
żować luksusowym potwornym 
statkiem. W końcu od codzien-
nej pracy w Hotelu Transylwania 

trzeba kiedyś odpocząć. Czas na 
spokojne żeglowanie i korzysta-
nie ze wszystkich dobrodziejstw 
statku – od upiornych zawodów 
w siatkówkę przez egzotyczne 
wycieczki, aż po relaksujące opa-
lanie. Ale wakacje ze snów szybko 
stają się wakacjami z koszmarów, 
kiedy Mavis spostrzega, że Drac 
zakochał się w tajemniczej pani 
kapitan statku. Ericka ukrywa 
niebezpieczny sekret, który za-
graża gatunkowi potworów.

Film będzie wyświetlany od 
12 do 31 października, z wyjątkiem 
kilku pojedynczych dni przerwy. 
Szczegółowa rozpiska godzinowa 
na stronie www.kino.rypin.eu. 

W dniach 20 (o 19.45), 24-25-26 
(o 19.00) oraz 27-28 października 
(o 17.00) w rypińskim kinie bę-
dzie wyświetlany „Kamerdyner” 
z Sebastianem Fabijańskim w roli 
głównej. Pod koniec października 
i na początku listopada przyjdzie 
pora na komedię romantyczną 
„Serce nie sługa”. 29 i 30 paździer-
nika o 17.00 i 19.45 zostanie poka-
zany „Kler” Wojciecha Smarzow-
skiego. 

(ToB)
fot. archiwum





Czwartek, 11 października 2018

05:05 Elif

05:05 Elif
06:00 Wieczna miłość odc. 33 - 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. 62 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 127 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 107 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:32 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Dzika przyroda Irlandii - film
14:00 Elif odc. 342 - serial 
14:45 Big Music Quiz - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka odc. 42 - serial
15:50 Wieczna miłość odc. 34 - serial 
16:35 The Wall. Wygraj marzenia
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3351
18:30 Korona królów odc. 108 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Liga Narodów UEFA
20:35 Liga Narodów UEFA
22:55 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:35 Magazyn kryminalny 997 odc. 24
00:25 Ocaleni odc. 29

05:10 Ukryta prawda odc. 355 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

07:05 Szpital odc. 419 - serial 

08:05 Brzydula odc. 17 - serial 

08:35 Brzydula odc. 18 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 694 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 139 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 593 - serial 

14:55 Szpital odc. 420 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 5 s. 2 - serial

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

17:55 Brzydula odc. 19 - serial 

18:25 Brzydula odc. 20 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 695 - serial 

20:00 Babskie wakacje - komedia 

21:50 Porwani odc. 1 s. 1 - serial

22:50 Strzelec odc. 5 s. 2 - serial

23:50 Księga ocalenia - film

02:15 Moc magii odc. 277

06:00 Spadkobiercy odc. 83

07:05 Turbo Fast odc. 16 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 33

09:00 Septagon odc. 23 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 9

11:25 Benny Hill odc. 12

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 166 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 167 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 186

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 457 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 27 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 27 - serial 

18:00 Septagon odc. 24 - serial

19:00 Policjantki i policjanci

 odc. 458 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 232 - serial

21:00 Oko za oko odc. 4 s. 1 - serial 

22:00 Klątwa laleczki Chucky - horror 

00:00 Trampolina odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 44 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 163 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 67
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 124 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 39 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw  
 odc. 78 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny  
 odc. 17 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny  
 odc. 18 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw  
 odc. 124 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw  
 odc. 125 s. 3 - serial 
20:00 Zakonnica w przebraniu
 - komedia
22:00 Zemsta frajerów - komedia 
23:55 Plotka - komedia 
01:30 Moje Grand Prix. 
 Bartek Marszałek odc. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Spirala - dramat

10:15 Murmurando - film

11:00 Rycerze i rabusie odc. 1 - serial

11:55 Rycerze i rabusie odc. 2 - serial

12:50 Studio Kultura - rozmowy

13:15 Złote koło - film

15:05 Krótki dzień pracy - dramat

16:25 Muzeum przyszłości

16:40 Zasady gry

17:00 Jutro idziemy do kina - dramat

18:55 Pegaz odc. 107

19:35 Nauczyciel i kwiat - film

19:45 Wymiana poglądów - film

19:50 Gra - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 121

20:25 Pustka - dramat 

22:05 Pojedynki stulecia odc. 6

22:40 Jaujard, człowiek 

 który ocalił Luwr - film

23:55 Scena klasyczna odc. 32

00:45 Mandarynki - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 315
06:55 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial
07:45 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 16 - serial
08:15 Ex libris Magazyn 
08:45 Koło historii odc. 4
09:30 Draża - czetnik. 
 Legenda Kresów - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 111
11:00 Sensacje XX wieku odc. 112
11:30 Ex libris
11:45 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial
12:50 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 5 - serial
13:55 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2 - film
14:55 Amerykańska broń odc. 7 - film
15:50 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 1 - film
16:55 Kardynał Wojtyła papieżem - film
18:00 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:30 Taśmy bezpieki odc. 60
19:00 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial 
19:50 Ex libris
20:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 6 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 6 - serial
22:00 Spór o historię odc. 148
22:40 Szerokie tory odc. 149
23:20 Instynkt przetrwania 
 odc. 3 - serial
00:10 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Ivato - film
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
11:00 Osobisty sekretarz Jana XXIII
11:10 Kierunek przylądki - film
11:20 Kartka z kalendarza
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Jan Paweł II i cud 
 w Kostaryce - film
14:00 Szlif księżnej - film
15:40 Kartka z kalendarza
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Wenezuela - San Félix
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Święta Klara - roślinka 
 św. Franciszka - film
23:55 Kartka z kalendarza

05:30 Na dobre i na złe 
 odc. 715 - serial 
06:30 Audycje komitetów wyborczych
06:55 Operacja Zdrowie! odc. 3
07:20 Na sygnale odc. 132 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1501
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 18
11:25 Rodzinka.pl odc. 24 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1916 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 55
14:10 Rodzinka.pl odc. 25 s. 1 - serial
14:45 Audycje komitetów wyborczych 
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 715 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 31 - serial 
18:00 Panorama odc. 3143
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 178 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 63 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1916 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1917 - serial 
20:40 The Voice of Poland
20:45 Doktor Foster odc. 2 - serial 
21:50 Facet od WF-u - komedia 
23:25 Na sygnale odc. 201 - serial 
01:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 6 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 23 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2306

11:00 Ukryta prawda odc. 950 - serial

12:00 Szpital odc. 839 - serial

13:00 Szkoła odc. 602 - serial

14:00 19+ odc. 303 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 7

15:30 Szkoła odc. 603 - serial

16:30 19+ odc. 304 - serial

17:00 Szpital odc. 840 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 951 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5460

20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2761 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 195

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 18

22:30 Kiler-ów 2-óch - komedia

01:00 Pułapka odc. 5 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 672 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 673 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 140 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 753 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 34 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 820 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2737 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 866 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3735
16:30 Na ratunek 112 odc. 269 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 259 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2738 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 287 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 124
21:10 Przyjaciółki odc. 140 - serial 
22:10 Babel - thriller 
01:15 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 
 odc. 112 - serial 

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Rycerze i rabusie 10:30 Sensacja XXI wieku

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

Louis i Gilbert mają nadzieję, że studia będą 
najwspanialszym okresem w ich życiu. Jednak 
kiedy przybywają na uczelnię, popadają w konflikt 
z jednym z bractw akademickich Alpha Beta.

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 23:50

„Zemsta frajerów”
(1984r.) TV Puls 22:00
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 34 - 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. 63 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 128 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 108 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:33 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Wupper - niemiecka Amazonka  
 - film
14:00 Elif odc. 343 - serial 
14:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
15:50 Wieczna miłość odc. 35 - serial 
16:40 Big Music Quiz - kulisy
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3352
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 6
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 40
21:30 Big Music Quiz odc. 17
22:35 Invictus - Niepokonany - dramat
00:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 24

05:10 Ukryta prawda odc. 356 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 139 - serial 

07:05 Szpital odc. 420 - serial 

08:05 Brzydula odc. 19 - serial 

08:35 Brzydula odc. 20 - serial 

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 695 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 140 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 594 - serial 

14:55 Szpital odc. 421 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 6 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 4 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 21 - serial 

18:25 Brzydula odc. 22 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 696 - serial 

20:00 Legenda Zorro - film

22:45 Inni - horror 

00:55 American Horror Story: 

 Murder House odc. 11 - serial

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 1

07:05 Turbo Fast odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 34

09:00 Septagon odc. 24 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 10

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 168 - serial

13:00 Galileo odc. 704

14:00 Galileo odc. 705

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 458 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 28 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 28 - serial 

18:00 Septagon odc. 21 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 459 - serial 

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 6

21:00 Oko za oko odc. 3 - serial 

22:00 Oko za oko odc. 4 - serial 

23:05 Horda - horror 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie  

 odc. 6

06:00 Kontrakt na miłość odc. 45 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 164 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 68
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 125 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 40 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 17 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 18 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 19 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 125 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 126 s. 3 - serial 
20:00 Likwidator - film
22:00 Ryzykanci - film
23:55 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 9 s. 2 - serial
01:05 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 10 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Jutro idziemy do kina - dramat

10:25 Kizi Mizi - film

11:00 Rycerze i rabusie odc. 3 - serial

11:55 Rycerze i rabusie odc. 4 - serial

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:10 Ennio Morricone w Krakowie 

 - koncert muzyki filmowej

13:55 Szmaty czasu

14:05 Koszty inwentarza

14:35 Stepy - dramat

16:10 Urząd - film

17:50 Zmruż oczy - komediodramat 

19:25 Pojedynki stulecia odc. 6

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 63

20:25 Trzy kobiety - dramat 

22:40 Fabryka hitów odc. 5 - serial

23:45 Tygodnik kulturalny

00:35 Pustka - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 316
07:00 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial
07:50 Dubler - film
08:20 Taśmy bezpieki odc. 60
08:55 Marzyciele odc. 11
09:35 Człowiek, który zginął 
 pod Ankoną - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 62
11:00 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 1 - serial
11:35 Dzieje archeologii według  
 Richarda Milesa odc. 2 - serial
12:40 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 6 - serial
13:45 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 3 - serial
14:40 Ex libris
15:00 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 6 s. 2 - serial
15:55 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 3 - film
17:00 Zwykły, święty człowiek - film
18:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Ex libris odc. 399
18:55 Tajemnica Enigmy odc. 8 - serial 
19:50 My, dzieci z Lagrów - film
21:00 Tajne akta III Rzeszy 
 odc. 2 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 47
22:35 Szerokie tory odc. 61
23:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 6 - serial
23:55 Ex libris
00:15 Ferdynand Ruszczyc 
 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 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Zambia - Mansa
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - film
14:45 Chingola - 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 Na skraju zagłady 
 - chrześcijanie w Iraku - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 3 - serial
23:00 Jan Paweł II 
 - świadek Niewidzialnego - film

05:30 Egzamin z życia odc. 7 - serial 
06:30 Audycje komitetów wyborczych
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się  
 odc. 193
07:20 Na sygnale odc. 133 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1502
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 186
11:25 Rodzinka.pl odc. 26 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1917 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 56
14:00 Coś dla Ciebie odc. 171
14:35 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
14:45 Audycje komitetów wyborczych
15:05 Zakupy pod kontrolą odc. 14 s. 2
15:30 Historia literatury według  
 Kabaretu Moralnego Niepokoju
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 32 - serial 
18:00 Panorama odc. 3144
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 179 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 64 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1917 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1918 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 109 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 244 - serial
22:25 Uwikłanie - film
00:40 Facet od WF-u - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 24 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2307

11:00 Ukryta prawda odc. 951 - serial

12:00 Szpital odc. 840 - serial

13:00 Szkoła odc. 603 - serial

14:00 19+ odc. 304 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 7

15:30 Szkoła odc. 604 - serial

16:30 19+ odc. 305 - serial

17:00 Szpital odc. 841 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 952 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5461

20:00 Szybcy i wściekli V - film

22:45 Arka przyszłości - film

01:15 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 674 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 675 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 141 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 754 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 35 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 821 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2738 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 867 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3736
16:30 Na ratunek 112 odc. 270 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 260 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2739 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 288 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 5
21:35 Lepiej późno niż wcale odc. 5
22:35 Inwazja: Bitwa o Los Angeles  
 - film
01:00 Sceptyk - horror 

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Rycerze i rabusie

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

Brian i Mia uwalniają Dominica z więziennego 
konwoju. Próbują ukryć się w Rio de Janeiro, 
ale tam podpadają bezwzględnemu Reyesowi. 
Aby zapewnić sobie wolność, postanawiają 
zorganizować zuchwały skok.

Rok 1851. Trwają przygotowania do przyłączenia 
Kalifornii do USA. Don Alejandro de la Vega odkrywa 
intrygę chciwych biznesmenów i polityków, którzy 
chcą to uniemożliwić.

„Szybcy i wściekli V”
(2011r.) TVN 20:00

„Legenda Zorro”
(2005r.) TVN 7 20:00

10:30 Sensacja XXI wieku



Sobota, 13 października 2018

06:25 Sprawa 
dla reportera

05:35 Klan odc. 3349
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. 77 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 47
09:20 Rodzinny ekspres odc. 51
09:50 Tajemnice ludzkiego ciała 
 odc. 1 - serial
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 6
11:25 Korona królów odc. 105 - serial
11:55 Korona królów odc. 106 - serial
12:25 Korona królów odc. 107 - serial
13:00 Korona królów odc. 108 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 190
14:10 Jak to działa? odc. 166
14:40 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 18
14:50 Ojciec Mateusz 
 odc. 250 s. 19 - 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. 6 - serial
19:30 Wiadomości
20:00 Rozmowa z kard. Kazimierzem  
 Nyczem na Dzień Papieski
20:08 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 33 s. 3 - serial 
21:30 100#Wolność
23:00 4 Blocks odc. 6 - serial 
00:05 Invictus - Niepokonany - dramat

05:30 Ukryta prawda odc. 357 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Brzydula odc. 13 - serial 

09:20 Brzydula odc. 14 - serial 

09:50 Brzydula odc. 15 - serial 

10:25 Brzydula odc. 16 - serial 

10:55 Dziadek z przypadku 

 odc. 3 - serial

11:25 Dziadek z przypadku 

 odc. 4 - serial

11:55 Święta Dennisa rozrabiaki 

 - komedia 

13:45 Heca w zoo Komedia 

15:50 Harry Potter i Książę Półkrwi  

 - film

19:00 Śnięty Mikołaj III: 

 Uciekający Mikołaj - komedia 

20:55 Seks w wielkim mieście II 

 - komedia 

23:55 Strumień - film

02:00 Moc magii odc. 279

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 2
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 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial
08:55 Psidol: Razem raźniej - komedia 
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 455 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 456 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 457 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 187
15:00 Szklane piekło - film
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 458 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 459 - serial 
19:00 Galileo odc. 706
20:00 Gwiazdy polskiego kabaretu  
 odc. 7 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 229 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 230 - serial
23:05 Dzieci kukurydzy - horror 
01:00 STOP Drogówka odc. 187

06:00 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 80 s. 3

07:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 2 - serial

08:20 13. posterunek odc. 5 s. 2 - serial

08:50 13. posterunek odc. 6 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 7 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 122 s. 3 - serial 

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 123 s. 3 - serial 

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 124 s. 3 - serial 

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 125 s. 3 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 126 s. 3 - serial 

14:55 Następny proszę! odc. 2

15:50 Uniwersytet Potworny - film

18:00 Blondynka w koszarach 

 - komedia 

20:00 Akt odwagi - film

22:10 Olimp w ogniu - thriller 

00:40 Wpół do śmierci II - film

07:00 Nienasyceni odc. 6

07:25 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:05 Tygodnik kulturalny

09:00 Kapitan Sowa na tropie 

 odc. 7 - serial

09:35 Kapitan Sowa na tropie 

 odc. 8 - serial

10:10 Piosenki Andrzeja Korzyńskiego

10:55 Szlakiem Kolberga odc. 30

11:25 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 7 - serial

11:55 Yesterday - dramat

13:40 Ja wam pokażę! - komedia 

15:45 Ballada o ścinaniu drzewa 

 - komedia 

16:30 Wydarzenie aktualne

17:05 Bullitt - film

19:10 Za młodzi na śmierć 

 odc. 1 - serial

20:20 Thelma i Louise - dramat

22:35 Dranie w kinie odc. 37

23:20 Rock en Seine - PJ Harvey

01:00 Wilkołak - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 317
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 1 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 7
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 7 s. 1
08:55 Wojna domowa odc. 14 - serial
09:40 Okrasa łamie przepisy odc. 35
10:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2 - film
11:25 Amerykańska broń odc. 7 - film
12:20 Planeta dinozaurów 
 odc. 1 - serial
13:20 Szerokie tory odc. 97
13:50 Podróże z historią odc. 7 s. 1
14:30 Wyprawy krzyżowe odc. 3 - serial
15:30 Spór o historię odc. 28
16:15 Dzieje archeologii 
 według Richarda Milesa 
 odc. 2 - serial
17:10 Marzyciele odc. 12
17:45 Czarne chmury odc. 9 - serial
18:45 Szrajberka z Auschwitz - film
19:55 Wojna generałów odc. 6 - serial
21:00 Polskie drogi odc. 7 - serial 
22:50 Trzy losy, jedna Polska 
 - bracia Pomarańscy
23:50 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 8 - serial
01:40 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat 

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Cystersi - powrót do pokory - film
09:45 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 3 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Koronacja Ikony MB   
 Częstochowskiej w Bazylice 
 Św. Jana Chrzciciela 
 w Szczecinie
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. 3 - serial
14:55 Fatima - znak nadziei
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 32
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary - serial
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
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 16 - serial 
22:50 Mistrz i Katarzynka - film
23:50 Lusaka Bauleni

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1915 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1387 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 187
11:10 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 3
11:40 Nie wierzcie bliźniaczkom 
 - komedia 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:25 Rodzinka.pl odc. 244 - serial
16:00 Gala wręczenia nagród 
 Totus Tuus 2018
17:05 O mnie się nie martw 
 odc. 109 s. 9 - serial
17:50 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 17
20:05 The Voice of Poland odc. 11 s. 9
22:15 Sierocki na sobotę odc. 3
23:30 Gość - thriller 
01:20 Uwikłanie - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1098

11:00 Na Wspólnej odc. 2758 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2759 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2760 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2761 - serial

12:50 MasterChef odc. 5 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 6

16:00 Drzewo marzeń odc. 5 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 6 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5462

20:00 Mam talent odc. 6 s. 11

21:45 Wiek Adaline - melodramat 

00:05 I stanie się koniec - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 61

09:45 My3 odc. 62

10:15 Ewa gotuje odc. 342

10:45 Nasz nowy dom odc. 112

11:45 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 6

13:15 World of Dance - Polska odc. 5

14:45 Lepiej późno niż wcale odc. 5

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 46

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 109

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 110

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 289 - serial

20:05 Madagaskar II - film

22:05 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 93

00:05 Za linią wroga IV - film

15:50 Harry Potter 
i Książę Półkrwi

10:55 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Zycie pod zastaw

09:35 Kapitan Sowa
na tropie

09:40 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:15 Ewa gotuje

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.

Opowieść o młodości i początkach przyjaźni dwóch 
sympatycznych potworów – ambitnego Michaela 
Wazowskiego i leniwego Jamesa P. Sullivana, 
którzy studiują na prestiżowym Uniwersytecie 
Potwornym.

„Uniwersytet Potworny”
(2013r.) TV Puls 15:50

„Harry Potter i Książę Półkrwi”
(2009.) TVN 7 15:50
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04:30 Galeria

04:30 Galeria
05:45 Klan odc. 3352
06:10 Audycje komitetów wyborczych
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Cioteczka Hania - film
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 78 s. 2
09:00 Ziarno odc. 679
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 52 - serial
10:00 Msza święta kanonizacyjna 
 bł. papieża Pawła VI
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 32
13:10 Najmłodsi wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:10 Sonda II odc. 92
14:45 Big Music Quiz odc. 17
15:50 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 33 s. 3 - serial
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Koncert na Dzień Papieski
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
19:45 Drogi wolności 
 odc. 7 s. 1 - serial 
20:35 Liga Narodów UEFA
22:55 Młoda Wiktoria - film
00:50 Strzeż się tych zdjęć - film

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 3

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 3 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 22 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial

08:35 Żółwie ninja^III - film

10:30 Galileo odc. 705

11:30 Galileo odc. 706

12:40 Hero - film

14:45 Wakacje z belframi - komedia 

16:45 Samotny wilk McQuade - film

19:00 Galileo odc. 707

20:00 Gladiator - film

22:10 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 231 - serial

23:10 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 232 - serial

00:10 Tuż przed tragedią odc. 3 - serial

06:00 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 3 - serial

06:55 Flash odc. 17 s. 2 - serial

07:50 Flash odc. 18 s. 2 - serial

08:45 Skorpion odc. 18 s. 2 - serial

09:30 Skorpion odc. 19 s. 2 - serial

10:15 Skorpion odc. 20 s. 2 - serial

11:25 Księga dżungli - film

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm odc. 23 s. 5 - film

14:50 Małolaty u taty - komedia 

16:40 Rycerze z Szanghaju - komedia

19:00 Następny proszę! odc. 3

20:00 Aleksander - dramat

23:20 Likwidator - film

01:25 Ukryta tożsamość odc. 6 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 6

07:30 Teledyski

08:00 Dranie w kinie odc. 37

08:40 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 4 - serial

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 9 - serial

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 258

11:30 Hogo fogo Homolka - komedia 

13:00 Baśń o Pączkowej - film

13:55 Chuligan literacki odc. 99

14:35 Alcesta Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:00 Recital Ireny Santor

18:50 Koncert na 707 ulic - film

19:50 Jej portret - recital Ireny Santor

20:40 Trzy minuty 21:37 - dramat

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 258

23:30 Królowie, palawary i zapomniany  

 odkrywca - film

00:35 Scena alternatywna

06:50 Był taki dzień odc. 318
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 3 - serial
08:05 Jan Paweł II i prymas Stefan  
 kardynał Wyszyński - film
09:10 Wojna domowa odc. 15 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 36
10:30 Historia jedzenia po amerykańsku  
 odc. 3 - serial
11:20 Ex libris
11:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 6 - serial
12:35 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 1 - serial
13:30 Ex libris
14:05 Archiwum zimnej wojny odc. 7 
14:40 Niedorajda - komedia 
16:10 Wielka gra
17:05 Wojownicy czasu odc. 17
17:35 Czarne chmury odc. 10 - serial
18:45 Ex libris
19:10 Trzy losy, jedna Polska 
 - bracia Pomarańscy
20:10 Tajne akta III Rzeszy 
 odc. 2 - serial
21:15 Prymas. Trzy lata z tysiąca 
 - dramat
23:05 Wielki test z historii. Karol Wojtyła  
 - Jan Paweł II Widowisko 
00:50 Bar pod młynkiem - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 52. Festiwal im. Jana Kiepury
10:30 Misja Marty Robin - film
11:00 Nadanie tytułu bazyliki  
 mniejszej kościołowi 
 pw. św. Rocha w Białymstoku
13:00 Wieś - to też Polska
14:00 Msza Święta Kanonizacyjna
15:40 Gospodarcze filary 
 niepodległości odc. 2 
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
22:25 Kartka z kalendarza
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 Ks. Bronisław Markiewicz - wielki  
 wychowawca młodzieży - film
23:50 Lusaka City of Hope - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1918 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1388 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

10:45 Początek ludzkości - film

11:40 Elektryczny jeździec - dramat

13:40 Bake off - Ale przepis odc. 6

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:30 Bake Off Junior odc. 6

16:25 The Voice of Poland odc. 11 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:29 Kronika PKO Poznań Maraton 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 715 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 15 s. 2

20:05 Jak urodzić i nie zwariować 

 - komedia

22:00 Chocolat - film

00:10 Dwa dni, jedna noc - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1099

11:00 Drzewo marzeń odc. 6 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 871

12:30 Diagnoza odc. 6 s. 3 - serial

13:30 Mam talent odc. 6 s. 11

15:05 Top Model odc. 6 s. 7

16:05 Kot w butach - film

18:00 Domowe rewolucje odc. 2 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5463

20:00 MasterChef odc. 6 s. 7

21:30 Pułapka odc. 6 - serial

22:30 World War Z - film

00:55 Szybcy i wściekli V - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

09:00 Scooby Doo: 

 Światowe Igrzyska - film

09:30 Madagwiazdka - film

010:00 Lilo i Stitch II: mały feler Stitcha  

 odc. 3 - film

11:30 Dziennik cwaniaczka II - komedia 

13:40 Madagaskar II - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 93

17:45 Nasz nowy dom odc. 124

18:45 Dom pełen życia odc. 3 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 285

20:05 W rytmie serca odc. 34 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 47 

23:05 Ślad odc. 7 - serial

00:05 Ślad odc. 8 - serial

05:45 Ukryta prawda odc. 358 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 17 - serial 

09:30 Brzydula odc. 18 - serial 

10:05 Brzydula odc. 19 - serial 

10:40 Brzydula odc. 20 - serial 

11:15 Brzydula odc. 21 - serial 

11:50 Brzydula odc. 22 - serial 

12:25 Dziadek z przypadku odc. 5 - serial

12:55 Dziadek z przypadku odc. 6 - serial

13:25 Hop - film

15:30 Legenda Zorro - film

18:15 Śnięty Mikołaj III: Uciekający Mikołaj  

 - komedia 

20:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci:  

 część I odc. 1 - film

23:05 Inni - horror 

01:15 Sposób na morderstwo 

 odc. 8 - serial

09:30 Brzydula 10:30 Galileo

06:55 Flash 11:30 Hugo fogo Homelka 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 13:40 Madagaskar II

Gerry Lane wiedzie spokojne życie u boku rodziny. 
Pewnego dnia na świecie zaczyna rozprzestrzeniać 
się wirus zamieniający ludzi w zombie. Gerry dołącza 
do zespołu ONZ, który próbuje zwalczyć epidemię.

Stich wiedzie rajskie życie na Hawajach. Pomaga 
Lilo w przygotowaniach do konkursu tańca hula. 
Idyllę zakłóca zachowanie Sticha, który nagle 
diametralnie się zmienia.

„Lilo i Stitch II: 
mały feler Stitcha”
(2005r.) Polsat 10:00

„World War Z”
(2013r.) TVN 22:30
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 35 - 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. 64 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 129 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:25 Korona królów - taka historia…  
 odc. 6
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Najmłodsi wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 344 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy odc. 190
15:50 Wieczna miłość odc. 36 - serial 
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3353
18:30 Korona królów odc. 109 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 43 - serial 
21:00 Popiełuszko
22:30 Dekalog odc. 1 - dramat
23:35 Wykluczeni - film
00:35 4 Blocks odc. 6 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 359 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 140 - serial 

07:05 Szpital odc. 421 - serial 

08:05 Brzydula odc. 21 - serial 

08:35 Brzydula odc. 22 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 696 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 141 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 595 - serial 

14:55 Szpital odc. 422 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 7 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 23 - serial 

18:25 Brzydula odc. 24 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 697 - serial 

20:00 Jak to się robi w Chicago - film

22:15 Kości odc. 7 s. 12 - serial

23:15 Harry Potter i Insygnia Śmierci:  

 część I odc. 1 - film

02:15 American Horror Story: 

 Murder House odc. 11 - serial

06:00 Dragons’ Den.
  Jak zostać milionerem? odc. 4
07:05 Turbo Fast odc. 18 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 19 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 35
09:00 Septagon odc. 21 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 11
11:25 Benny Hill odc. 13
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 170 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 159
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 459 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 29 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 29 - serial 
18:00 Septagon odc. 25 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 460 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 233 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
22:00 Galileo odc. 706
23:00 Galileo odc. 707
0:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 46 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 165 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 69
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 126 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 41 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 18 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 19 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 20 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 126 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 127 s. 3 - serial 
20:00 Handel - film
22:30 Wilk wojny - film
00:05 Taki jest świat odc. 80 s. 3

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Zmruż oczy - komediodramat

10:15 Pas de deux - film

11:00 Rycerze i rabusie odc. 5 - serial

11:55 Rycerze i rabusie odc. 6 - serial

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:15 Jestem - dramat 

15:05 Okruch lustra - film

16:15 Ciągłość pracy

16:30 Gatunki rozrywki

16:55 Ucieczka z kina „Wolność” 

 - dramat

18:35 Chuligan literacki odc. 99

19:00 Pożar - film

19:10 Miniatury filmowe do muzyki  

 klasycznej odc. 21 - film

19:15 Reinkarnacja - Andante - film

19:20 Reinkarnacja - Finał - film

19:25 Którędy po sztukę odc. 78

19:35 Videofan odc. 99

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 6 - serial

21:20 Arcydzieła niedokończone - film

22:25 Kronos odc. 17

23:10 Trzy minuty 21:37 - dramat

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 319
07:00 Tajemnica Enigmy odc. 8 - serial
07:50 Ex libris Magazyn 
08:20 Wojownicy czasu odc. 17
09:00 Zwykły, święty człowiek - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 49
10:35 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 2 - serial
11:15 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial
12:20 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 7 - serial
13:25 Prymas. Trzy lata z tysiąca 
 - dramat
15:20 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 1 - serial
16:05 Ex libris
16:20 Spór o historię odc. 142
16:55 Lolek - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 1 - serial
19:45 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 8 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 8 
22:35 Marzyciele odc. 12
23:05 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4 - serial 
00:10 Habemus papam - film
01:05 Sensacje XX wieku odc. 85

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Kabwe
09:35 Święty na każdy dzień
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. 3 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Mój syn, mój zbawiciel - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Jan Paweł II 
 - papież, który tworzył 
 historię odc. 2 - serial
15:15 Filmowe życiorysy
15:45 Święty na każdy dzień
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 parafii 
 pw. św. Klemensa Hofbauera 
 w Głogowie
19:30 Królestwo pod wodą 
 odc. 1 - 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. 95 - serial
23:00 PSL - skradziona tożsamość
23:50 Trzy wyspy - trzy światy - film

05:35 O mnie się nie martw 
 odc. 109 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 159
07:20 Na sygnale odc. 134 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 188
11:25 Rodzinka.pl odc. 27 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1918 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:10 Bake Off Junior odc. 6
14:10 Rodzinka.pl odc. 28 s. 2 - serial
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 109 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 33 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 180 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 65 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1918 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1919 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 51
20:55 M jak miłość odc. 1389 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
22:00 Syn odc. 4 - western 
22:50 Dzielnica bankowa odc. 4 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 1 - serial
00:50 Chocolat - film

05:50 Uwaga! odc. 5463

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 32 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 32

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2308

11:00 Ukryta prawda odc. 952 - serial

12:00 Szpital odc. 841 - serial

13:00 Szkoła odc. 604 - serial

14:00 19+ odc. 305 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 7

15:30 Szkoła odc. 605 - serial

16:30 19+ odc. 306 - serial

17:00 Szpital odc. 842 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 953 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5464

20:10 Doradca smaku odc. 25 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2762 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 196

21:30 Top Model odc. 7 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 7 s. 3 - serial

23:30 World War Z - film

01:55 Co za tydzień odc. 871

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 676 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 677 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 142 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 755 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 36 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 822 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2739 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 868 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3737
16:30 Na ratunek 112 odc. 271 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 261 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2740 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 290 - serial
20:10 Szklana pułapka 4.0 - film
22:55 Szalony lot - film
01:00 Liga niezwykłych dżentelmenów  
 - film

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Rycerze i rabusie 10:05 Sensacje XX wieku

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

Agent specjalny John Sands nieświadomie stał 
się wewnętrznym zagrożeniem dla rządu. Zostaje 
wydany na niego nakaz aresztowania. Jedyną 
szansą na wolność jest odzyskanie skradzionego 
bombowca.

Szeryf pewnego miasteczka zostaje poproszony 
o pomoc w schwytaniu członków mafii z Chicago, 
podejrzanych o zabicie syna szefa FBI.

„Jak to się robi w Chicago”
(1986r.) TVN 7 20:00

„Szalony lot”
(2007r.) Polsat 22:55
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14:00 Elif

06:00 Wieczna miłość odc. 36 - 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. 65 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 130 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:30 Korona królów odc. 109 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Wyspy czasów Odyseusza 
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 345 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka odc. 43 - serial
15:50 Wieczna miłość odc. 37 - serial 
16:45 Audycje komitetów wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3354
18:30 Korona królów odc. 110 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 44 - serial 
21:00 Ojcze Święty - dziękujemy!
22:05 Jednostka X odc. 6 s. 1 - serial 
22:55 Port lotniczy 1977 - film
00:55 Ostatni w Aleppo - film

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1157 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 141 - serial 

07:05 Szpital odc. 422 - serial 

08:05 Brzydula odc. 23 - serial 

08:35 Brzydula odc. 24 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 697 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 142 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 596 - serial 

14:55 Szpital odc. 423 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 8 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 25 - serial 

18:25 Brzydula odc. 26 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 698 - serial 

20:00 Red Eye - thriller 

21:50 Ojciec chrzestny - film

01:25 Sposób na morderstwo 

 odc. 9 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 5
07:05 Turbo Fast odc. 19 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 36
09:00 Septagon odc. 25 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 12
11:25 Benny Hill odc. 15
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 171 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 172 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 160
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 460 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 30 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 30 - serial 
18:00 Septagon odc. 26 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 461 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 234 - serial
21:00 Biali nie potrafią skakać 
 - komedia 
23:35 Gladiator - film
01:35 STOP Drogówka odc. 187

06:00 Kontrakt na miłość odc. 47 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 166 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 70
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 127 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 42 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 19 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 20 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 127 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 128 s. 3 - serial 
20:00 Ryzykanci - film
21:55 Street Fighter: 
 Legenda Chun-Li - film
23:50 Twister - film
02:05 Moje Grand Prix. 
 Bartek Marszałek odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Ucieczka z kina „Wolność” 

 - dramat

10:15 Dzień listopadowy - dramat

11:00 Rycerze i rabusie odc. 7 - serial

11:55 Hrabina Cosel odc. 1 - serial 

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Szczęśliwy brzeg - film

15:05 Pieśń o blasku wody 

 - wiersze Karola Wojtyły

15:40 Panienki - film

16:30 Porcelana w składzie słonia - film

17:30 Bo oszalałem dla niej - komedia 

19:20 Kronos odc. 17

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Ksiądz Marek 

22:05 Po drugiej stronie globu

00:20 Dezerterzy

06:50 Był taki dzień odc. 320
06:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 1 - serial
07:45 Pole widzenia. Polskie wynalazki  
 które zmieniły świat. odc. 1
08:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 47
08:45 Flesz historii Magazyn 
09:15 Mieczysław Paluch. 
 Człowiek, powstaniec, 
 dowódca - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 85
10:40 Sensacje XX wieku odc. 86
11:10 Spór o historię odc. 149
11:45 Diabelski pomysł
12:20 Królowa Bona odc. 1 - serial 
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 4 - serial
14:30 Legenda Wieży Eiffla - film
16:10 Marzyciele odc. 12
16:45 Habemus papam - film
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Wojownicy czasu odc. 17
18:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 2 - serial
19:40 Ex libris
19:55 Roman Dmowski - film
21:00 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 2 - film
22:00 Jak było? odc. 21
22:40 Jan Paweł II - film
00:55 Sensacje XX wieku

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 W kolorze płomienia - film
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 1 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielcy Duchem 
 - Jan Paweł II - film
13:20 Spacer po misji w Gahunga
13:30 Papieski fotograf Adam Bujak  
 odc. 1
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 95 - serial
14:50 Kaplica Pamięci
15:45 Kartka z kalendarza
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. 19 - serial
22:40 Jan Paweł II i jego pontyfikat  
 - film
23:40 Procesja dziejów

05:35 M jak miłość odc. 1389 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 135 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 189
11:25 Rodzinka.pl odc. 29 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1919 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 57
14:10 Rodzinka.pl odc. 30 s. 2 - serial
15:10 M jak miłość odc. 1389 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 34 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 181 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 66 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1919 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1920 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 52
20:55 M jak miłość odc. 1390 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Zaczęły odrastać nam skrzydła  
 - film
23:55 Rodzinka.pl odc. 244 - serial
00:30 Syn odc. 4 - western 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 25 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2309

11:00 Ukryta prawda odc. 953 - serial

12:00 Szpital odc. 842 - serial

13:00 Szkoła odc. 605 - serial

14:00 19+ odc. 306 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 7

15:30 Szkoła odc. 606 - serial

16:30 19+ odc. 307 - serial

17:00 Szpital odc. 843 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 954 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5465

20:10 Doradca smaku odc. 26 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2763 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 197

21:30 Diagnoza odc. 7 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1139

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 7 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy  
 odc. 678 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 679 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 143 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 756 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 37 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 823 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2740 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 869 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3738
16:30 Na ratunek 112 odc. 272 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 262 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2741 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 291 - serial
20:05 Ślad odc. 9 - serial
21:05 Ślad odc. 10 - serial
22:05 Liga niezwykłych dżentelmenów  
 - film
00:35 A więc wojna - komedia

07:05 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Rycerze i rabusie 10:10 Sensacja XX wieku

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

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

Rok 1899. Zadaniem słynnego awanturnika 
i podległej mu Ligi Niezwykłych Dżentelmenów 
jest schwytanie zagrażającego światu szaleńca. 
Pierwsze starcie z Fantomem ma miejsce 
w Wenecji.

„Liga niezwykłych 
dżentelmenów”

(2003r.) Polsat 22:05

„Ojciec chrzestny”
(1972r.) TVN 7 21:50



Środa, 17 października 2018

14:00 Elif

05:55 Wieczna miłość odc. 37 - 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. 66 s. 6 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 131 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 110 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Wyspy czasów Odyseusza 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 346 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka odc. 44 - serial
15:50 Wieczna miłość odc. 38 - serial 
16:45 Audycje komitetów wyborczych 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3355
18:30 Korona królów odc. 111 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 45 - serial 
21:00 Wielki test o polskim   
 parlamentaryzmie
22:25 Dominum montes 
 - góry Jana Pawła II - film
23:35 Bez tożsamości odc. 18 - serial 
00:25 Jednostka X odc. 6 s. 1 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 360 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 142 - serial 

07:05 Szpital odc. 423 - serial 

08:05 Brzydula odc. 25 - serial 

08:35 Brzydula odc. 26 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 698 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 143 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 597 - serial 

14:55 Szpital odc. 424 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 9 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 27 - serial 

18:25 Brzydula odc. 28 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 699 - serial 

20:00 Ojciec chrzestny II - film

00:15 Red Eye - thriller 

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  

 milionerem? odc. 6

07:05 Turbo Fast odc. 20 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 37

09:00 Septagon odc. 26 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 13

11:25 Benny Hill odc. 16

12:00 Detektywi w akcji odc. 173 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 174 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 161

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 461 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 31 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 31 - serial 

18:00 Septagon odc. 27 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 462 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 235 - serial

21:00 Oko za oko odc. 5 - serial 

22:00 Punisher: Strefa wojny - dramat

00:10 Trampolina odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 48 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 167 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 71
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 128 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 43 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 20 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 128 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 129 s. 3 - serial 
20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości  
 - film
21:55 Odwet - film
23:50 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 1 - serial 
00:45 Flash odc. 17 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Bo oszalałem dla niej - komedia

10:25 Komedia z pomyłek - komedia 

11:00 Hrabina Cosel odc. 2 - serial 

12:00 Hrabina Cosel odc. 3 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Klucznik - film

15:05 Kobiece inspiracje

15:20 Odruchy serca

15:40 Hi way - komedia 

17:25 Kontrakt - film

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Dobra żona - dramat 

22:05 Pegaz odc. 108

22:55 Gottland - film

00:50 Po drugiej stronie globu

06:50 Był taki dzień odc. 321
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 2 - serial
07:55 Koło historii odc. 3
08:30 Archiwum zimnej wojny odc. 8
09:00 Jak było? odc. 21
09:40 Habemus papam - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 124
11:10 Sensacje XX wieku odc. 125
11:45 Roman Dmowski - film
12:45 Królowa Bona odc. 2 - serial 
13:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 5 - serial
14:55 Trzy losy, jedna Polska 
 - bracia Pomarańscy
16:00 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4 - serial
17:05 Zwycięzcy nie umierają 
 - opowieść o księdzu Jerzym - film
18:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:40 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial
19:10 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 3 - serial
20:05 Instynkt przetrwania odc. 4 - serial
21:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - film
22:00 Pierwsza Kadrowa - film
22:40 Medium - horror 
00:15 Sensacje XX wieku odc. 50

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. 16 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 9 dni, które zmieniły świat - film
13:50 Kartka z kalendarza
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 19 - serial
14:40 Jan Pawel II i Prymas Stefan  
 Kardynał Wyszyński - film
15:35 Kazembe - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Ivato - film
16:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Sobowtór - film
23:45 180 lat na zdrowie - film

05:35 M jak miłość odc. 1390 - serial 
07:00 Pamiątki żydowskie 
 - Kazimierz Dolny - film
07:20 Na sygnale odc. 136 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 190
11:25 Rodzinka.pl odc. 31 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1920 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 58
14:10 Rodzinka.pl odc. 32 s. 2 - serial
15:10 M jak miłość odc. 1390 - serial 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 35 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 182 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 67 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1920 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1921 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 19 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 716 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 202 - serial 
22:35 Dwoje do poprawki - komedia
00:25 O mnie się nie martw 
 odc. 109 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 26 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2310

11:00 Ukryta prawda odc. 954 - serial

12:00 Szpital odc. 843 - serial

13:00 Szkoła odc. 606 - serial

14:00 19+ odc. 307 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8

15:30 Szkoła odc. 607 - serial

16:30 19+ odc. 308 - serial

17:00 Szpital odc. 844 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 955 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5466

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2764 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 198

21:30 Ameryka Express odc. 7

23:05 Kiler-ów 2-óch - komedia

01:30 Oszuści odc. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 680 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 681 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 144 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 757 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 38 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 824 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2741 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 870 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3739
16:30 Na ratunek 112 odc. 273 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 263 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2742 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 83 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 535 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 7
22:05 A więc wojna - komedia
00:10 Bracia - dramat 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 13:25 Klucznik 10:40 Sensacje XX wieku

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

Agenci CIA FDR Foster i Tuck Hansen są 
przyjaciółmi. Gdy rozwiedziony Tuck poznaje 
Lauren Scott, dziewczyna wpada w oko także 
Fosterowi. Ten umawia się z nią na randkę. 
Wkrótce sprawa wychodzi na jaw.

Były oficer jednostek specjalnych w wyniku 
porachunków mafijnych traci rodzinę, która zostaje 
zamordowana na jego oczach. Odnalezienie 
przestępców i pomszczenie bliskich staje się 
celem jego życia.

„A więc wojna”
(2012r.) Polsat 22:05

„Punisher: Strefa wojny”
(2008r.) TV 4 22:00

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 21 7 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1024 1026 hPa
 wiatr: 18 15 km/h 

 temperatura: 22 8 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1030 1033 hPa
 wiatr: 9 15 km/h 

 temperatura: 20 8 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1035 1026 hPa
 wiatr: 19 18 km/h 

 temperatura: 18 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1030 1019 hPa
 wiatr: 18 19 km/h 

 temperatura: 17 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1021 1018 hPa
 wiatr: 20 12 km/h 

 temperatura: 20 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1020 1020 hPa
 wiatr: 7 13 km/h 

 temperatura: 17 16 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1025 1024 hPa
 wiatr: 15 12 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

CHŁODnIK ARBUZOWO-tRUsKAWKOWY
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składniki (dwie porcje): 

450 g miąższu arbuza 
(bez pestek)
150 g truskawek 
(poza sezonem mrożone)
sok z połowy cytryny 
1 czubata łyżka posiekanej 
świeżej mięty
1 łyżeczka świeżego, 
drobno startego imbiru
100 ml śmietany 30%

sposób wykonania:

Truskawki umyj na sicie pod 
bieżącą zimną wodą, oczyść z szy-
pułek, miąższ arbuza oczyścić 
z pestek. Arbuza, truskawki, sok 
z cytryny, miętę i imbir włóż do po-
jemnika blendera i krótko zmiksuj 
na najmniejszych obrotach – tak, 
by pozostawić drobne kawałeczki 
arbuza i truskawek. Wstaw do lo-
dówki. Gotowy chłodnik podaj ze 
słodką śmietaną. 

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Piękna skóra, czyli jesienne porządki
URODA  Kalendarzowa jesień już się rozpoczęła. Pogoda nie rozpieszcza upalnymi, słonecznymi dniami. 
Tylko patrzeć, gdy za oknem na stałe zagoszczą deszcz, wiatr i śnieg. Oto kilka rad, by skóra była odżywio-
na, promienna i gładka nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych

Po pierwsze, nawilżaj
Wbrew pozorom pielęgna-

cja skóry jesienią nie należy do 
trudnych, jednak wymaga zdy-
scyplinowania i regularności. 
Najważniejsze, o czym nie moż-
na zapomnieć, to nawilżanie – 
zwłaszcza teraz, gdy rozpoczyna 
się sezon grzewczy. Po pierwsze, 
od wewnątrz – za pomocą do-
starczanej do organizmu wody, 
najlepiej półtora litra dziennie. 
Jeżeli ilość płynów w diecie bę-
dzie prawidłowa i dodatkowo 
zadbamy o lipidowy płaszcz, 
chroniący przed  wyparowa-
niem wody, nasza skóra będzie 
elastyczna i gładka. Oprócz tego 
należy dostarczyć do organizmu 
odpowiednią dawkę witamin, 
które znajdują się w owocach 
i warzywach. Pomocne będą też 
kremy witaminowe. Witaminy 
pomogą odżywić skórę i spowo-
dują, że będzie wyglądać zdrowo 
i promiennie. Proponujemy pro-
dukty z witaminą A bądź witami-
ną C. 

Kiedy temperatura spada, 
dobrym wyborem nie są kremy 
nawilżające. Powinniśmy sięgać 

po produkty półtłuste lub tłuste, 
które stworzą dodatkową barie-
rę ochronną.

Bardzo przesuszonej skórze 
pomoże masło shea. To genial-
ny sposób na to, aby natłuścić 
i nawilżyć skórę, pozbyć się nie-
estetycznych, odstających skórek 
i suchych placków ze skóry, zła-
godzić podrażnienia i zmiękczyć 
skórę.

Dogłębnie oczyszczaj
Jeśli w codziennej toalecie 

towarzyszy ci mydło, powinnaś 
jak najszybciej zmienić ten na-
wyk. Wybierz bardziej delikatne 
środki myjące, które nie podraż-
niają skóry i jej nie wysuszają. 
Do zmywania makijażu używaj 
specjalnego żelu, który dodatko-
wo pomoże skórze odzyskać fi-
zjologiczną równowagę. Zastosuj 
płyn micelarny oraz kojący tonik, 
by lekko nawilżyć oraz złagodzić 
podrażnienia. Pamiętaj, aby nie 
pocierać skóry zbyt mocno przy 
użyciu płatków kosmetycznych, 
gdyż można w ten sposób zetrzeć 
warstwę hydrolipidową, która 
jest odpowiedzialna za ochronę 
skóry podczas zmiennych jesien-

nych temperatur. 
Postaw na kosmetyki na ba-

zie naturalnych składników. Sub-
stancje aktywne z roślin docierają 
do najgłębszych partii, przyno-
sząc najlepsze efekty działania. 
Kosmetyki naturalne są rów-
nież hypoalergiczne i bezpiecz-
ne dla każdego rodzaju cery, co 
szczególnie istotne jest w czasie 
zmiennych temperatur.

Zanim nałożymy krem lub 
maseczkę, należy zadbać, by do-
kładnie oczyścić skórę. W celu 
złuszczenia naskórka dobrze jest 
stosować peelingi, które dodat-
kowo pomogą w niwelowaniu 
pierwszych oznak starzenia. Po-
zbędziemy się dzięki nim mar-
twego naskórka, nierówności na 
skórze, poprawimy jej koloryt 
i ułatwimy późniejsze wchłania-
nie składników odżywczych. War-
to wypróbować oczyszczającą 
maseczkę z zielonej glinki, którą 
można stosować przez cały okres 
jesienno-zimowy. Kosmetyki nie 
powinny zawierać alkoholu, po-
nieważ wypłukuje on ceramidy, 
przez co skóra staje się sucha 
i jeszcze bardziej podrażniona. 

Odżywiona 
i zregenerowana
W trakcie nocnej regeneracji 

warto postawić na właściwe odży-
wienie. W tym wypadku sprawdzi 
się krem odżywczy z witaminami 
C i E. Na co dzień sprawdzą się 
olejki do twarzy, które znakomi-
cie podniosą poziom nawilżenia 
i poprawią elastyczność skóry, 
stymulując jednocześnie proces 
regeneracji komórek. Dodatkowo 
wzmacniają skórę, przygotowują 
ją na nadchodzące zimowe chło-
dy oraz zapewniają kompleksowe 
działanie przeciwstarzeniowe.

Zimno negatywnie wpływa 
nie tylko na naszą twarz, ale tak-
że na całe ciało. Warto zaopatrzyć 
się w balsamy, olejki i emulsje 
nawilżające, które zatroszczą się 
o naszą skórę przez cały dzień. 
Ciało najbardziej regeneruje się 
nocą. W stosowanym kremie 
o działaniu odżywczym powinny 
znaleźć się oleje roślinne, masła 
roślinne, chroniące skórę przed 
działaniem wolnych rodników 
i antyoksydanty w postaci eks-
traktów i wyciągów roślinnych.

Przywróć blask
Jesienią sięgnijmy po kosme-

tyki rozjaśniające i rozświetlają-
ce. Sprawie przysłużą się kremy 
z wysokim stężeniem witaminy 
C i kofeiną. Rozświetlające dzia-
łanie mają też witamina A w po-
staci retinolu i kwasy owocowe. 
Kosmetyki należy nakładać co-
dziennie rano. Pamiętajmy także 
o produktach z filtrami UV, naj-
lepiej powyżej 15 SPF. 

Kremy z kwasem hialurono-
wym pomogą zatrzymać wodę 
w naskórku, a kosmetyki bogate 
w oleje roślinne oraz ceramidy 
uszczelniają naskórek i również 
zapobiegają utracie wody. 

Warto zainwestować w ma-

seczki, które bardzo szybko po-
prawią wygląd skóry. Należy je 
stosować dwa razy w tygodniu. 
Nie trzeba korzystać z profesjo-
nalnych gabinetów kosmetycz-
nych. Możesz zafundować swojej 
skórze domowe SPA. Dobrym 
wyjściem będzie nałożenie ma-
seczki po wcześniej wykonanym 
peelingu, aby wszystkie dobro-
czynne substancje mogły wnik-
nąć w głąb skóry. Czasami jeden 
zabieg nie wystarcza do uzy-
skania zadowalających efektów, 
wówczas należy stosować kilka 
metod jednocześnie. 

Włosy i paznokcie
Oprócz pielęgnacji twarzy, 

należy zatroszczyć się także 
o włosy i paznokcie. Włosy o tej 
porze roku są najbardziej nara-
żone na wypadanie i rozdwaja-
nie. Jest to efekt ich przesusze-
nia. Na rozdwojone końcówki 
pomoże podcięcie, szczególnie 
jeśli chcemy delikatnie odświe-
żyć fryzurę. Przesuszone włosy 
wygładzi, bardzo modny ostat-
nio, olej arganowy, zwany zło-
tem Maroka. Nałożony na pasma 
lub końcówki zapewni włosom 
ochronę i pielęgnację. Natomiast 
dla osłabionych paznokci wyba-
wieniem będą odżywki z jedwa-
biem i witaminami, stosowane 
pod lakier. 

W jesiennej pielęgnacji naj-
ważniejsze są dwie złote zasady. 
Po pierwsze, staramy się nawil-
żyć skórę. Po drugie, chronimy ją 
przed działaniem zimna, wiatru 
i suchego powietrza w pomiesz-
czeniach. Dzięki tym dwóm kro-
kom przetrwamy trudny czas, 
ciesząc się piękną i zadbaną 
skórą. 

Milena Bednarz
fot. pixabay/ilustracyjne
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Niechciani lokatorzy:
jak z nimi walczyć?

owady  W naszych mieszkaniach i domach czasami pojawiają się nieproszeni goście. Nie tylko budzą 
w nas odrazę, ale mogą przysporzyć sporo pracy, a nawet przenosić choroby. Warto wiedzieć, jak się przed 
nimi bronić, zapobiegać ich pojawieniu się oraz jak walczyć, jeśli już się wprowadziły

Muszki owocówki
Jedna muszka jest w stanie 

w ciągu dnia złożyć nawet 60 jaj 
na owocach, które będziemy spo-
żywać. Fermentujący zapach doj-
rzałych malin, nadpsutego jabłka, 
napoczęta cytryna czy nieumyta 
szklanka po soku przyciągają te 
owady. Żeby się ich pozbyć, trzeba 
przede wszystkim usunąć z domu 
wszystko to, co może je przyciągać. 
Obowiązkowo należy opróżnić kosz 
na śmieci, w którym znajdują się 
resztki żywności. 

Drugi etap to sprzątanie. Do-
kładnie należy umyć naczynia, bla-
ty kuchenne, podłogi i wszystko 
to, na czym mogą znajdować się 
resztki soku z owoców lub warzyw. 
Warto upewnić się czy nie jest od-
stawiony gdzieś wazon z wodą po 
kwiatach. Niezwykle istotna jest 
lodówka. Tutaj także lepiej dokład-
nie umyć półki i pojemniki na owo-
ce. Muszki mogą przyciągać także 
butelki z płynnymi produktami 
żywnościowymi, np. ocet. 

Gdy natręty namnożyły się 
w mieszkaniu czy domu, warto 
zapolować na nie z odkurzaczem. 
Czynność należy powtarzać, by 
wszystkie złapać. Jeśli tego nie zro-
bimy, kolejne w szybkim tempie się 
namnożą. Trudno jest je zlokalizo-
wać, gdy są w rozproszeniu. Można 
zastosować sprytną taktykę i zwa-
bić je w jedno miejsce, a później co 
jakiś czas w ciągu dnia wciągnąć do 
odkurzacza. Jako wabik może być 
pomocna cytryna przekrojona na 
pół lub szklanka z octem czy wi-
nem. Do miski można także wrzu-
cić skórki po jabłkach i przykryć 
szczelnie folią spożywczą, a na ko-
niec zrobić kilka dziurek wykałacz-
ką, żeby muszki mogły wejść. 

Żeby zabezpieczyć się przed 
powrotem muszek, warto regu-
larnie sprzątać i wynosić śmieci. 

Napoczęte owoce i warzywa lepiej 
przechowywać w zamkniętych po-
jemnikach. 

Muchy
Nie tylko tradycyjna klepka czy 

lep pozwolą pozbyć się tych owa-
dów. Muchy przenoszą różne cho-
roby (np. salmonella), więc lepiej 
nie pozwalać im na przebywanie 
w mieszkaniu, zwłaszcza w pobli-
żu żywności. Warto zamontować 
w oknie moskitiery, aby uniemoż-
liwić im wejście do środka. Jeśli nie 
posiadamy takich zabezpieczeń 
na oknie, można postawić donicz-
ki z paprocią, miętą, lawendą lub 
bazylią. Tego zapachu bowiem nie 
znoszą. Podobnie jak piołunu, li-
ści orzecha włoskiego, czosnku 
i papryki. Dobrym rozwiązaniem 
będzie także hodowanie rosiczki 
lub dzbanecznika, które wabią te 
owady i je zabijają. Można również 
własnoręcznie wykonać pułapki: 
na talerzyk wykładamy mieszankę 
miodu i mąki kukurydzianej. Mu-
chy utkną w lepkiej mazi. Domo-
wymi sposobami przygotujemy 
również lep. Wystarczy do paska 
papieru pakowego o szerokości ok. 
4 cm doczepić sznurek, a  następnie 
pokryć go mieszanką: pół szklanki 
syropu klonowego i dwie łyżki cu-
kru. Po kilku godzinach pasek na-
siąknie płynem i wyschnie. Wtedy 
będzie gotowy do użycia przeciwko 
tym owadom. Jeśli chcemy unik-
nąć śladów krwi zabitej muchy na 
ścianie czy meblach, można zasto-
sować metodę spryskiwania ich 
w locie mieszanką wody i mydła 
w płynie. 

Mole spożywcze
Dorosłe osobniki mają skrzydła 

i są większe od moli odzieżowych. 
Łatwo je zobaczyć. Larwy nato-
miast mogą być widoczne dopiero 
podczas gotowania ryżu czy kaszy, 
bo wypłyną na wierzch wody. Śla-

dem ich obecności są lepkie paję-
czyny, które zostawiają na żyw-
ności. Każdy, kto borykał się z ich 
usunięciem wie, jakie to trudne. 
Nie ma nic bardziej obrzydliwego 
jak larwy w naszej potrawie, które 
dostały się tam z mąki, cukru czy 
kaszy, a my w porę ich nie zauwa-
żyliśmy. Często zlokalizowanie ich 
w jednym produkcie wymaga wy-
rzuceniu wielu innych. Przy robie-
niu tego typu porządków nie wolno 
zapominać o wyniesieniu wyrzuca-
nych produktów na zewnątrz. Nie-
zbędna jest tu bezwzględność, by 
wyrzucić wszystko, w czym mogą 
być larwy. Mogą nie być jeszcze 
widoczne, ale jaja zostały złożone 
i historia znów się powtórzy. 

Kolejnym krokiem walki z mo-
lami, po wyrzuceniu żywności, 
jest dokładne wysprzątanie półek. 
Można użyć odkurzacza, mokrej 
szmatki z detergentem. Dla pew-
nego efektu można spryskać szafki 
octem lub olejkami eterycznymi, 
np. eukaliptusowym, lawendo-
wym. Czyszczenia wymagają także 
pojemniki, jeśli w takich trzyma-
na była żywność. Mole spożywcze 
mogą dostać się do naszych do-
mów w momencie robienia zaku-
pów. W kupionej żywności już są 
jaja lub larwy. W zapakowanym 
ryżu, kaszy czy mące trudno zaob-
serwować ich występowanie. War-
to produkty przechowywać w po-
jemnikach szklanych, plastikowych 
lub po prostu słoikach. Dzięki temu 
nawet jeśli mole pojawią się w któ-
rymś z produktów, to nie przedo-
staną się do kolejnych. Wtedy bu-
dżet domowy aż tak nie ucierpi, bo 
znacznie mniej żywności trafi do 
kosza.  Profilaktycznie można ku-
pione produkty włożyć na kilka dni 
do zamrażarki. Ewentualne larwy 
zostaną zamrożone i zginą.

Na półkach warto rozłożyć 
liść laurowy, który odstrasza mole. 
Można stosować także specjal-
ne środki chemiczne zabijające te 
owady. Są także bardziej naturalne 
sposoby walki z nimi – do szafek 
z żywnością wkładamy kawałek 
drzewa cedrowego lub suszone 
skórki mandarynek, pomarańczy, 
cytryny czy limonki. Jeśli chcemy 
zwabić mole w pułapkę, możemy 
postawić szklankę z octem jabł-
kowym lub winem wytrawnym 
w miejscu, do którego mają łatwy 
dostęp. Powinny się w nim utopić. 
Dodatkowo należy często wietrzyć 
mieszkanie. 

Karaluchy
Przenoszą groźne choroby, 

więc lepiej pozbyć się ich szyb-
ko i skutecznie, jeśli postanowią 
wkroczyć do naszych domów. Ta-
nim środkiem, który pomoże, jest 
kwas borowy dostępny w aptekach. 
Z jego pomocą można przygotować 
specjalnie dla nich smakołyki, po 
zjedzeniu których zginą. Wystarczy 
do dwóch dużych ugotowanych 
ziemniaków wrzucić dwa ugoto-
wane na twardo żółtka. Do tego 
należy dodać 100 g kwasu borowe-
go. Wszystkie składniki ugniatamy 
i formujemy kulki, które rozkłada-
my w miejscach, w których roba-
ki  mogą się znajdować. Podobnie 
można rozłożyć na pokusę kwas 
borowy zmieszany w równych 
proporcjach z cukrem. Karaluchy 
uwielbiają zapach parzonej kawy. 
W związku z tym można przygo-
tować dla nich pułapkę – wrzucić 
do słoika fusy po kawie, a od ze-
wnątrz przyczepić kartkę papieru, 
po której robaki dostaną się do 
środka. Zamiast kawy można też 
użyć piwa. 

Mrówki
Lubią skrywać się w zakamar-

kach: za meblami, pod listwami 
przypodłogowymi. Przy ich usu-
nięciu konieczne będzie nawet 
przestawianie mebli. Warto zalepić 
gipsem wszystkie szpary, przez któ-
re mogą dostawać się do wnętrza 
domu. Miejsca, w których żyją na-
leży spryskać octem z wodą w rów-
nych proporcjach lub wysmarować 
wazeliną. Odstraszająco działa tak-
że sok z cytryny. Na ich trasie moż-
na rozłożyć żółtko ugotowanego na 
twardo jajka, sól, pieprz, cynamon, 
miętę, liście pomidora, lawendę, 
majeranek lub wrotycz. Zioła mu-
szą być świeże. Odpowiedni będzie 
też węgiel drzewny i terpentyna. 
Miejsca ich bytowania można prze-

myć także wodą z płynem do na-
czyń (3:1). Ważne jest to, że powyż-
sze metody odstraszają mrówki, ale 
nie zabijają ich. Są one pożyteczne 
dla środowiska, więc wystarczy je 
wyeksmitować, a nie niszczyć. Na 
rynku dostępne są także chemicz-
ne preparaty do ich zwalczania. 
Ich stosowanie jest jednak mniej 
bezpieczne niż tych naturalnych. 
Mrówki pojawiają się, gdyż mają 
łatwy dostęp do resztek żywności. 
Warto regularnie sprzątać, aby nie 
dopuścić do ich zagnieżdżenia się. 

Komary
Przy tych owadach także przy-

dadzą się moskitiery w oknach. 
Jeśli ich nie mamy, można natrzeć 
framugę drzwi lub okna olejkiem 
waniliowym. Zapach ten odstrasza 
komary, ale utrzymuje skuteczność 
jedynie ok. 2-3 godz. Skuteczne są 
wkłady elektryczne emitujące za-
pach, który czują jedynie owady 
i skutecznie je odstrasza. Z kolei 
na tarasie możemy podpalić w me-
talowej puszce zmieloną kawę lub 
wysuszone fusy po kawie. Dzięki 
temu komary nie będą się zbliżać 
do nas.

Ugryzienia komarów mogą być 
nie tylko nieprzyjemne, ale także 
bolesne. Swędzenie utrzymuje się 
nawet przez kilka dni. Łagodzić 
można je, smarując ugryzienie pla-
strem cytryny. Można także po-
cierać natką pietruszki lub zrobić 
z niej okład na kilka minut (podob-
nie jest z liściem białej kapusty). 
Ukąszenie smarujemy wewnętrzną 
częścią skórki od banana oraz wy-
studzoną po zaparzeniu torebką po 
czarnej lub zielonej herbacie. Uko-
jenie mogą przynieść także okłady 
z roztworu łyżeczki soli rozpusz-
czonej w szklance wody lub pasta 
z proszku do pieczenia i wody. 

Tekst i fot.
Natalia Chylińska-Żbikowska
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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)

Zadbaj wreszcie o siebie, jeżeli nie chcesz się roz-
chorować. Nie możesz cały czas bagatelizować obja-
wów złego staniu zdrowia. Zadbaj o relaks, wspomóż 
się witaminami, jedz owoce i warzywa. Powodzenie 
w sprawach sercowych sprawi, że zaczniesz zanie-
dbywać obowiązki zawodowe. Uważaj, konkurencja 
nie śpi i tylko czeka na takie twoje potknięcia.

Pochłonie cię praca. Okaże się, że jednak ją doceniasz, 
a nawet lubisz większość obowiązków. Niektórzy będą 
zdziwieni nagłym wzrostem twojego zaangażowania, 
ale szef je doceni. Zastanów się nad swoim życiem 
uczuciowym: czy czasem nie jest tak, że wpadasz ze 
związku w związek, bo boisz się samotności? Lepiej 
wybierać, kierując się innymi kryteriami.

Twój czar i wdzięk sprawiają, że zyskujesz w kręgach 
towarzyskich. Skorzystaj ze znajomości i układów, 
jeśli zamierzasz coś zmienić w życiu zawodowym. 
Ktoś ze znajomych jest ci życzliwy i okaże pomoc. 
Bądź ostrożny na drodze, nie przesadzaj z prędko-
ścią, bo spotka cię niemiła niespodzianka: kolizja 
lub mandat. W miłości gorąco, szykuje się namiętny 
weekend.

Jeśli w przeszłości ktoś ci coś obiecał, za wszelką 
cenę będziesz chciała to wyegzekwować. Póki co, 
skup się na pracy. Dwa razy czytaj dokumenty, któ-
re podpisujesz, kontroluj współpracowników, by 
uniknąć wpadki. W sprawach sercowych czas na 
kłopotliwe pytania.

Pozwól sobie na swobodę i uwolnij się od napięć. 
Stres rujnuje twoje zdrowie. Zajmij się wreszcie 
sobą, umów wizytę u kosmetyczki lub fryzjera, za-
bierz przyjaciółkę na zakupy bądź do SPA. W pracy 
koledzy będą na tobie polegać, zawrócą się o pomoc 
w ważnej sprawie.

Partner będzie chciał przeprowadzić z tobą poważną 
rozmowę. Nie daj się w to teraz wciągnąć. Więcej zy-
skasz milcząc i w kontaktach z nim, i z rodziną. Nie 
musisz nikomu tłumaczyć się z wyborów, jakich do-
konujesz. Twoje życie, twoja sprawa, twoje ryzyko.

Dynamiczne zmiany w sprawach zawodowych, za 
którymi nie będziesz nadążał. Wpadniesz w panikę, 
że zwolnią cię z pracy. Spokojnie, określ najważniej-
sze zadania i konsekwentnie je realizuj. W weekend 
koniecznie odpocznij po trudnych dniach, wycisz 
się, naładuj baterie.

W pracy gorąco. Gdy dojdzie do dyskusji, ktoś 
z twojego zespołu w końcu dowie się, co masz mu 
do zarzucenia. I choć cię to zdziwi, uzna twoje racje 
i zmieni postępowanie. Skup się na zdrowiu i popra-
wie kondycji, by nie dać się jesiennym infekcjom. 
Odwiedź basen, siłownię lub po prostu wybierz się 
na długi spacer. Dobrze ci zrobi mały wypad na za-
kupy.

Przed tobą spokojny tydzień, bez awantur i kłopo-
tów. Będziesz miał okazję poświęcić czas swojej 
pasji, co wprawi cię w doskonały nastrój. Jeżeli 
otrzymasz zaproszenie na wydarzenie kulturalne lub 
towarzyską imprezę, koniecznie z niego skorzystaj. 
Poznasz kogoś ciekawego, to może być materiał na 
długą przyjaźń. W weekend zaplanuj randkę na łonie 
przyrody.

Najbliższe dni będą sprzyjać rozwojowi osobistemu. 
Pojawi się okazja, by nabyć nowe umiejętności lub 
zdobyć wiedzę. Jeśli szef zaproponuje ci wyjazd 
na szkolenie, nie protestuj. Tym razem nie będzie 
to nudna nasiadówka. Trudny moment dla Bliźniąt 
w stałych związkach. Zauważysz, że partner nie po-
święca ci wystarczająco dużo uwagi i postanowisz 
go zmienić.

Los ci sprzyja. Nie zmarnuj nadarzających się szans 
przez swój krytycyzm. Należy być czujnym, ale bez 
przesady. Przełożeni docenią twoją pracowitość, mo-
żesz liczyć na nagrodę. Powodzenie w sferze zawodo-
wej podbuduje twoje ego, zaczniesz flirtować i łatwo 
będzie zawrócić ci w głowie. Uważaj, by nie dać part-
nerowi powodów do zazdrości.

W najbliższych dniach skupisz się na prywatnych 
sprawach, odwiedzisz dawno nie widzianych krewnych 
i załatwisz to, co od dawna leżało ci na sercu. Bądź 
ostrożny w kontaktach towarzyskich, wypowiedzenie 
jednego słowa za dużo może się źle skończyć. Przyj-
dzie ci spotkać się z kimś, kogo szczerze nie znosisz. 
Zachowaj spokój za wszelką cenę.

Kolorowanki dla dzieci
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Aktywni seniorzy ze zbójna
GMINA ZBÓJNO  Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie prowadzi szeroką działalność na rzecz miesz-
kańców całej gminy. To nie tylko książki i klub seniora, ale i Uniwersytet Trzeciego Wieku

R E K L A M A

W marcu tego roku podję-
to inicjatywę utworzenia przy 
gminnej bibliotece Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. 

– Mieszkańcy małych miej-
scowości nie muszą być pozba-
wieni dostępu do najnowszych 
badań naukowych czy też rozwi-

jania swoich pasji poznawczych 
– opowiada Teresa Gołębiewska, 
dyrektor biblioteki w Zbójnie. 
– Działalność UTW jest skiero-

wana do osób starszych, które 
chcą poszerzać swoją wiedzę 
i włączać się aktywnie w działa-
nia badawcze i analityczne z za-
kresu nauk społecznych i nauk 
o dziennikarstwie. 

Nawiązano współpracę 
z Fundacją Instytut Dyskur-
su i Dialogu w Toruniu a także 
z Wyższą Szkołą Gospodarki 
w Bydgoszczy. Koordynatorem 
UTW na terenie gminy zosta-
ła Jadwiga Stachowska, która 
w szeregach UTW skupiła ponad 
40 słuchaczy. Zajęcia odbywają 
się w siedzibie biblioteki w Zbój-
nie oraz w Centrum Kultural-

no-Oświatowym w Wielgiem. 
Słuchacze uniwersytetu brali 
już udział w programie „Senior 
tez badacz”. W ramach projektu 
pojechali również na wycieczkę 
do Torunia, a 17 października 
będą brać udział w konferencji 
naukowej podsumowującej ten 
projekt.

Biblioteka może działać na 
szerokim polu dla dobra wszyst-
kich mieszkańców. Wszystko 
zależy od chęci i pomysłu czło-
wieka, no i oczywiście wsparcia 
instytucji gminnych.

(Maw), fot. nadesłane

Region

Teleopieka domowa
W styczniu bransoletki życia – urządzenia mobilne, 
na których oparty jest system przywoływania pomo-
cy otrzyma kolejnych 150 osób. 

– Co trzecia starsza osoba 
w naszym regionie mieszka samot-
nie. Teleopieka oznacza dla nich 
bezpieczeństwo i jednocześnie 

zachowanie niezależności, na któ-
rej, wiemy to z przeprowadzonych 
badań, większości seniorów zależy. 
Rozbudowa systemu jest odpowie-

dzią na zapotrzebowanie społeczne 
–  mówił marszałek Piotr Całbecki.

 Marszałkowski system opie-
kuńczo-ratunkowy składa się z na-
dajników/odbiorników umożliwia-
jących szybkie wezwanie pomocy 
w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub 
życiu (np. upadku) oraz centrum 
operacyjnego, w którym odbierane 
są sygnały alarmowe od podopiecz-
nych 7 dni w tygodniu 24 godziny na 
dobę. Gromadzone przez system 

dane medyczne o podopiecznych – 
informacje o przebytych i przewle-
kłych chorobach oraz przyjmowa-
nych lekach - mogą być pomocne 
lekarzom i ratownikom, niosącym 
im pomoc w sytuacjach nagłego 
pogorszenia się stanu zdrowia. 

W styczniu grupa korzysta-
jących z programu powiększy się 
o kolejnych 150 osób, wyłonionych 
w wyniku rozpoczynającego się 
właśnie naboru, prowadzonego 

przez marszałkowski Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w To-
runiu. Otrzymają nowszy model 
bransoletek, który umożliwia też 
kontakt głosowy ze wskazaną 
osobą, np. członkiem rodziny, za 
pomocą jednego przycisku. Zain-
teresowani mogą kontaktować się 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej, tel. 56 657 14 69.

(ToB)
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GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

DRÓŻDŻ Grzegorz 
– Okręg nr 1 Cieszyny, Pląchoty

ANGOWSKI Wojciech Dariusz 
– Okręg nr 2 Bobrowisko, Hamer, 
Józefat, Karczewo, Konstancje-
wo, Kujawa, Mokry Las, Pusta 

Dąbrówka, Tokary, Sortyka

ZAKRZEWSKI Przemysław 
– Okręg nr 3 Suwała, Wrocki 

DĄBSKI Grzegorz 
– Okręg nr 4 Gałczewko, 

Gałczewo, Mokrylas, Nowawieś, 
Przeszkoda, Zawada

JASIENIECKA Joanna Katarzyna 
– Okręg nr 5 Kolonia Lipnica, 

Owieczkowo, Sokoligóra

WOJCIECHOWSKA Joanna
 – Okręg nr 6 Handlowy Młyn, 

Lisak, Lisewo, Lisewo-Młyn, 
Nowy Młyn

NOWIŃSKI Jan 
– Okręg nr 7 Ostrowite, 

Poćwiardowo

SADAKIEWSKI Tomasz Kazimierz 
– Okręg nr 8 Gajewo, Skępsk, 

Słuchaj, Pasieka

JANKOWSKA Lidia Anna 
– Okręg nr 9 Krążno, Podzamek 
Golubski, Antoniewo, Olszówka

ROZWONKOWSKI Krystian 
– Okręg nr 10 Bierzgło, Kamien-

ny Smug, Nowogród, Praczka

WRZESIŃSKI Sebastian Łukasz 
– Okręg nr 11 Grudza, Paliwodzi-
zna, Pomorzany, Ruziec, Wygoda, 
Zaręba, Strachowo, Strachówek

JACHOWSKI Wiesław 
– Okręg nr 13 Macikowo, 

Carski Dar, Babiak 

BADOWSKI Szymon Piotr 
– Okręg nr 14 Sokołowo

Przedstawiamy kandydatów do Rady Gminy Golub-Dobrzyń 
z KWW Porozumienie Samorządowe 

– Czas Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla Powiatu
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teraz powiat
POWIAT  O tym jak zdobył Koronę Gór Polski i dlaczego to zrobił oraz o planach rozmawiamy z kandyda-
tem do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Januszem Gurtowskim

– Zdobył pan Koronę Gór 
Polski. Co to jest?

– Korona Gór Polski to 28 
szczytów poszczególnych pasm 
górskich Polski. Zatwierdzo-
na została 13 grudnia 1997 r. na 
specjalnym spotkaniu zwoła-
nym przez redakcję „Poznaj swój 
kraj”, inaugurującym jednocze-
śnie powstanie Klubu Zdobyw-
ców Korony Gór Polski.

– Jakie szczyty wchodzą 
w skład korony?

– Rysy – Tatry – 2499 m 

n.p.m.; Babia Góra – Beskid Ży-
wiecki – 1725 m n.p.m.; Śnieżka 
– Karkonosze – 1602 m n.p.m.; 
Śnieżnik – Masyw Śnieżnika – 
1425 m n.p.m.; Tarnica – Biesz-
czady – 1346 m n.p.m.; Turbacz 
– Gorce – 1310 m n.p.m.; Radzie-
jowa – Beskid Sądecki – 1262 m 
n.p.m.; Skrzyczne – Beskid Śląski 
– 1257 m n.p.m.; Mogielica – Be-
skid Wyspowy – 1171 m n.p.m.; 
Wysoka Kopa – Góry Izerskie 
– 1126 m n.p.m.; Rudawiec – 
Góry Bialskie – 1112 m n.p.m.; 

Orlica – Góry Orlickie – 1084 m 
n.p.m.; Wysoka – Pieniny – 1050 
m n.p.m.; Wielka Sowa – Góry 
Sowie – 1015 m n.p.m.; Lackowa 
– Beskid Niski – 997 m n.p.m.; 
Kowadło – Góry Złote – 989 m 
n.p.m.; Jagodna – Góry Bystrzyc-
kie – 977 m n.p.m.; Skalnik – Ru-
dawy Janowickie – 945 m n.p.m.; 
Waligóra – Góry Kamienne – 
936 m n.p.m.; Czupel – Beskid 
Mały – 933 m n.p.m.; Szczeliniec 
Wielki – Góry Stołowe – 919 m 
n.p.m.; Lubomir – Beskid Ma-
kowski – 904 m n.p.m.; Biskupia 
Kopa – Góry Opawskie – 889 m 
n.p.m.; Chełmiec – Góry Wał-
brzyskie – 851 m n.p.m.; Kłodzka 
Góra – Góry Bardzkie – 765 m 
n.p.m.; Skopiec – Góry Kaczaw-
skie – 724 m n.p.m.; Ślęża – Ma-
syw Ślęży – 718 m n.p.m.; Łysica 
– Góry Świętokrzyskie – 612 m 
n.p.m.

– Sporo tych gór. Wszyst-
kie pan zdobył?

– Tak. Nie zrobiłem tego sam. 
W góry chodzimy we czwórkę, ja 
z żoną i przyjaciele. Wszystko za-
częło się od tego, że postanowi-
liśmy wejść na Rysy. Uznaliśmy, 
że skoro tej górze damy radę to 
i resztę zdobędziemy. Rysy zdo-
bywaliśmy w miesiącach letnich, 
w lipcu. Na resztę potrzebowa-
liśmy czterech lat. Wiadomo, 

trzeba dopasować urlopy, a nie 
ma ich tak dużo. Korona Gór Pol-
skich to też bardzo wymagające 
szczyty. Do takich wypraw trze-
ba się przygotować. Logistycznie 
i sprzętowo. Niektóre góry mają 
łagodne podejście, ale niektóre 
to prawdziwe wyzwanie.

– Jakie są zasady zdoby-
wania korony?

– Nie ma ograniczenia cza-
sowego i pory roku. To dowolne, 
ile poświęcimy na to czasu i kie-
dy. Ważne, by koronę zdobywać 
siłą  własnych mięśni. 

– Warto było poświęcić 
czas i przygotowania dla tej 
przygody?

– Zdecydowanie tak. To nie-
zapomniane przeżycia. Dzięki 
tym wyprawom poznałem wspa-
niałe miejsca i ludzi. Zobaczyłem 
fajny świat i fajne perspektywy. 
Oczywiście będzie ciąg dalszy 
wypraw. W planach na przyszły 
rok mamy Szpiglasowy Wierch 
i może Granaty.

– Ma pan jakieś wspo-
mnienia związane z tymi wy-
prawami?

Nie będę trywialny i nie 
będę opowiadał o niedźwie-
dziach, które mnie goniły. Dla 
mnie przygodą byli napotykani 
ludzie i ich życzliwość. Pamię-
tam z Bieszczad, z Cisnej, bardzo 

życzliwego mechanika Krzyszto-
fa Niedźwiedzia, który pomimo 
tego, że była sobota po połu-
dniu, naprawił nam samochód. 
Życzliwość tych ludzi mnie ujęła, 
no i te piękne agroturystyczne 
gospodarstwa. Tego u nas bra-
kuje.

– Czy dlatego startuje pan 
do rady powiatu?

– Miedzy innymi. Brakuje 
mi w naszym powiecie tury-
styki. Podczas moich wypraw 
często korzystałem z noclegów 
w agroturystyce. Chciałbym 
to ożywić, pomóc u nas stwo-
rzyć takie miejsca. Mamy pięk-
ny powiat i warto tu zapraszać 
turystów, stworzyć im bazę tu-
rystyczną. Jesteśmy powiatem, 
który ma czym turystycznie się 
pochwalić. Myślę też, że jestem 
człowiekiem, który może coś 
wnieść do rady powiatu. Jestem 
nauczycielem, aktywnym czło-
wiekiem. Jestem ambasadorem 
czasopisma ,,Poznaj swój kraj”, 
które promuje rozwój turysty-
ki krajowej w Polsce. Chciałbym 
działać w takim kierunku, żeby 
młodzi ludzie nie uciekali z na-
szego powiatu, a turyści chętnie 
do nas zaglądali.

– Dziękuję za rozmowę.
(CR) 

fot. archiwum rodzinne
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z matematyką za pan brat 
GMINA RADOMIN  28 września Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem tradycyjnie już 
wzięła udział w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi ta-
bliczkę znają”

Informacja czy 
już promocja władzy?

Golub-Dobrzyń

Dzień rozpoczął się ape-
lem informacyjnym, na którym 
uczniowie klasy VIII zaprosili 
uczniów, nauczycieli, pracow-
ników szkoły i rodziców do Ką-
cika Tabliczki Mnożenia na „eg-
zaminy”. Na każdej przerwie 
w Kąciku Tabliczki Egzaminato-
rzy – uczniowie klasy VIII i VII 
przeprowadzali egzaminy ustne 
i pisemne. Za zdany egzamin 
można było otrzymać certyfi-
kat i odznakę eksperta tabliczki 
mnożenia. 

– Znajomość tabliczki 
sprawdzano również wśród 
mieszkańców wsi Płonne – opo-
wiada Dawid Stachowski. – Pa-
trol egzaminacyjny pod opieką 
nauczyciela odpytywał tabliczkę 
mieszkańców na terenie wsi. Eg-
zamin pomyślnie zdali również 
rodzice uczniów, nauczyciele 
i pracownicy szkoły. W trakcie 
trwania akcji uczniowie rozwią-
zywali krzyżówki, łamigłówki, 
brali udział w grach matema-
tycznych sprawdzających zna-

jomość tabliczki mnożenia. 
Uczniowie do tego dnia przygo-
towywali się już wcześniej – po-
wtarzali tabliczkę, przygotowy-
wali losy, certyfikaty, wykonali 
gazetkę ścienną, plakaty.

Koordynatorami akcji byli 
nauczyciele matematyki: Kata-
rzyna Foksińska i Grażyna Fo-
drowska.  Dzień Tabliczki Mno-
żenia pokazał jak skutecznie 
można uczyć się przez zabawę.

(ToB)
fot. nadesłane

Golub-Dobrzyń 

Z młodzieżą o bezpieczeństwie 
Golubsko-Dobrzyńscy policjanci spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 1 im. 
Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, aby poruszyć problem przestępczości nar-
kotykowej i cyberprzestępczości. 

W trakcie spotkania 4 paździer-
nika młodzież mogła dowiedzieć 
się czym są dopalacze i narkotyki, 
jaką cenę młody człowiek może za-
płacić jeśli zdecyduje się spróbować 
tego rodzaju substancje. 

– Prelekcja miała na celu pod-
niesienie świadomości młodzieży 
na temat zagrożeń jakie niesie ze 
sobą zażywanie środków psycho-
aktywnych – tłumacz asp. sztab. 

Małgorzata Lipińska z KPP Go-
lub-Dobrzyń. – Policjanci starali 
się uświadomić młodzież o odpo-
wiedzialności karnej, zdrowotnej 
i społecznej będącej konsekwencją 
posiadania i zażywanie substancji 
prawem zabronionych.

W dalszej części spotkania stró-
że prawa rozmawiali z młodzieżą 
o zjawisku cyberprzestępczości. Za 
pomocą prezentacji multimedial-

nej przedstawione zostały formy 
cyberprzemocy, a więc wyzwiska, 
straszenie, poniżanie innych osób 
w internecie lub przy użyciu telefo-
nu, robienie komuś zdjęć, rejestro-
waniu filmów bez  zgody drugiej 
osoby, publikowanie w internecie 
lub rozsyłanie telefonem zdjęć, fil-
mów lub tekstów, które obrażają 
lub ośmieszają inne osoby. Młodzi 
ludzie dowiedzieli się, że te nega-
tywne zachowania niosą ze sobą 
konsekwencje prawne.

– Policjanci uczulali, żeby chro-
nić swojej prywatności w wirtual-
nym świecie i przestrzegali, że ob-
darzania zaufaniem osoby poznane 
w sieci może przynieść bardzo ne-
gatywne skutki – dodaje Lipińska. 

Spotkania policjantów z mło-
dzieżą będą kontynuowane. 

(ToB), fot. nadesłane

Pytania wysłaliśmy do magi-
stratu, czekamy na odpowiedź.  

– Uważam, że to zagranie nie 
fair ze strony burmistrza, ponieważ 
jako radni zdecydowaliśmy, że nie 
ma pieniędzy na tę gazetę – tłu-
maczy radny Szymon Wiśniewski. 
– Ponadto została ona wznowio-
na dwa tygodnie przed wyborami. 
Burmistrz robi sobie prywatną 
kampanię. Niektóre informacje 
były już prezentowane w poprzed-
nich numerach, a inne to pobożne 
życzenia burmistrza np. budowa 

obwodnicy. 
Jeżeli gazetka jest wydawana 

z budżetu miasta, to w dokumen-
tach musi istnieć działanie, pod 
które zostały przypisane pieniądze 
i w jakiej wysokości. Kwestią do za-
stanowienia się jest forma przeka-
zu w czasopiśmie, tym bardziej, że 
ukazało się po dłuższej przerwie, 
tuż przed wyborami. Przypomi-
namy, że kampania wyborcza nie 
może być realizowana z publicz-
nych pieniędzy. 

(ben), fot. ilustarcyjne
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zbrodnia pomorska
II wojna śwIatowa  W minioną sobotę w Toruniu odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
symbolicznego miejsca pamięci o polskich cywilach – mieszkańcach przedwojennego województwa po-
morskiego, bestialsko zamordowanych przez niemieckich okupantów w pierwszych miesiącach drugiej 
wojny światowej. Ważną rolę w uroczystości odegrali harcerze. Przez kilka miesięcy poprzedzających od-
słonięcie pomnika zbierali ziemię w ponad 400 miejscach kaźni, którą w sobotę złożyli kolejno do jednej, 
wspólnej urny. W uroczystości wzięli udział harcerze z Wielkich Radowisk

Jesienią 1939, wkrótce po na-
paści Niemiec na Polskę, okupan-
ci przystąpili do ludobójczej akcji 
„odpolszczania” tej części polskich 
ziem, którą przyłączono do III Rze-
szy. Zaplanowane jeszcze przed wy-
buchem wojny i przeprowadzone 
według przygotowanych zawcza-
su list proskrypcyjnych masowe 
rozstrzeliwania ludności cywilnej, 
przede wszystkim inteligencji oraz 
osób zaangażowanych w umacnia-
nie polskości, pochłonęły dziesiątki 
tysięcy istnień. Do największych 
zbrodni doszło na terenie przed-
wojennego województwa pomor-
skiego – liczbę ofiar, wśród których 
były też kobiety i dzieci, szacuje się 
na co najmniej 30 tysięcy. Sprawca-
mi mordów byli miejscowi Niem-
cy zrzeszeni w organizacji Selbst-
schutz Westpreussen, nadzorowani 
przez SS. Większość z nich uniknęła 
odpowiedzialności. 

Po wkroczeniu do Polski We-
rmacht dopuścił się zbrodni na 
polskiej ludności cywilnej. 3 wrze-
śnia w Świekatowie rozstrzelano 
36 mieszkańców wsi. Dzień póź-
niej w Serocku żołnierze niemieccy 
rozstrzelali 66 jeńców wojennych. 
8 września we wsi Książki koło 
Wąbrzeźna zamordowano 43 oso-
by. Żołnierzom niemieckim wma-
wiano, że każdy Polak, nawet ko-
bieta i dziecko, jest potencjalnym 
powstańcem. Według szacunków, 
z ok. 16 tys. osób rozstrzelanych 

w całej okupowanej Polsce we 
wrześniu 1939 r., 11 tys. zamordo-
wano na Pomorzu. 

Na początku września 1939 r. 
Reinhard Heydrich, szef policji bez-
pieczeństwa i służby bezpieczeń-
stwa, stwierdził, że polskie warstwy 
kierownicze powinny być uniesz-
kodliwione, ludzi należy rozstrzeli-
wać lub wieszać, bez dochodzenia. 
Szlachta (elity), duchowieństwo 
i Żydzi muszą być „zlikwidowani”. 
(...) Aby zwiększyć liczbę rozstrze-
lanych, 12 września 1939 r. powoła-
no dodatkowo samodzielny pluton 
egzekucyjny Einsatkommando 16, 
złożony z gdańskich funkcjonariu-
szy gestapo. Jego komanda mor-
dowała polską ludność cywilną 
w Gdyni, Toruniu, Bydgoszczy, Ko-
ścierzynie, Starogardzie Gdańskim, 
Grudziądzu i Brodnicy. 

Szczególną rolę w aparacie 
terroru na Pomorzu odegrali miej-
scowi Niemcy działający pod nad-
zorem SS. Na początku września 
1939 r. zaczęły powstawać lokalne 
oddziały niemieckiej straży obywa-
telskiej złożone z volksdeutschów. 
Tylko formalnie miały charakter 
obronny, a de facto służyły do za-
łatwiania osobistych porachun-
ków z polskimi sąsiadami. Według 
propagandy niemieckiej, koniecz-
ne było powołanie organizacji 
„samoobrony” – Selbstschutz. Po 
naradzie, która odbyła się między 
8 a 10 września w kwaterze Hitle-

ra, Heinrich Himmler zdecydował 
o połączeniu lokalnych organizacji 
i powołaniu Volksdeutscher Selb-
stschutz. Organizacja miała działać 
w całej okupowanej Polsce, jednak 
szczególną rolę odegrała na Po-
morzu. Reichsfurher SS traktował 
Selbstschutz jako namiastkę Ein-
satzkommando służącą do odpolsz-
czenia niemieckich Prus. Członko-
wie Selbstschutzu po wykonaniu 
swojego zadania zostali przyjęci do 
SS i policji porządkowej. Do organi-
zacji na Pomorzu wstąpiło ponad 
38 tys. miejscowych Niemców, nie-
mal wszyscy mężczyźni w wieku 
od 17 do 45 lat. 

Mieszkańców polskich wsi 
i miast wyciągano w nocy siłą z ich 
polskich domów i zabierano do 
rozmaitych więzień i aresztów. Py-
tani przez Polaków, jakim prawem 
to robią członkowie Selbstschutzu 
twierdzili, ze czynią to „w imieniu 
Führera”. Polaków zatrzymywano 
na ulicach, dworcach, w miejscach 
pracy. (...)

W aresztach i obozach w be-
stialski sposób znęcano się nad 
zatrzymywanymi. W niektórych 
przypadkach więźniów zabijano. 
W Karolowie do katowania więź-
niów Niemcy używali pejczy, na 
których były wybite numery seryj-
ne. W Wąbrzeźnie używano desek 
z gwoździami. W więzieniu w Sta-
rogardzie Gdańskim szczególnie 
znęcano się nad duchowieństwem, 
zwłaszcza nad kapłanami o nie-
miecko brzmiących nazwiskach, 
którym wycinano swastyki na czo-
le. W Bydgoszczy bito zatrzyma-
nych widłami. W Rypinie szczuto 
psami, wbijano gwoździe w plecy, 
a wołającym o pomoc i krzyczą-
cym z bólu wkładano w usta gips. 
Kobiety nauczycielki były torturo-
wane i gwałcone. 

Większość ofiar II wojny świa-
towej nie zginęła w obozach kon-

centracyjnych czy w wyniku działań 
zbrojnych, tylko została rozstrze-
lana w dołach śmierci. Większość 
ofiar na Pomorzu zginęła od kul 
wystrzelonych z karabinów, pisto-
letów lub w niektórych wypadkach 
– lekkich karabinów maszynowych. 
W Paterku z 14 masowych grobów 
wydobyto 205 czaszek. Spośród 
nich 61 czaszek zostało mocno lub 
całkowicie rozbitych, co daje pod-
stawy, by sądzić, że około 25 pro-
cent ofiar nie zginęło w wyniku 
rozstrzelania, tylko zostało zamor-
dowanych w dołach śmierci tępymi 
narzędziami m.in łopatami. W Ka-
rolewie pochowano 1781 osób za-
mordowanych przez Selbstschutz. 
Podczas powojennej ekshumacji 
odkryto 265 korpusów bez czaszek. 
Sprawcy odcinali głowy ofiar. 

Polscy i niemieccy historycy 
przez blisko 80 lat, badając rozmiar 
zbrodni niemieckich na Pomorzu 
Gdańskim z 1939 r., są zgodni co do 
trzech kwestii. Po pierwsze, z po-
wodu spalenia zwłok i zniszczenia 
archiwum Selbstschutzu nie ma 
możliwości wiarygodnego i peł-
nego oszacowania liczby pomor-
dowanych. Po drugie, członkowie 
Selbstschutzu Westpreussen, dzia-
łając pod nadzorem SS, byli wraz 
z jednostkami Einsatzgruppen 
głównymi sprawcami zbrodni. Po 
trzecie, skala zbrodni na Pomorzu 
Gdańskim z 1939 r., bez względu na 
to, które szacunki uznamy za naj-
wiarygodniejsze, była największa 
w tym czasie w okupowanej Pol-
sce. 

Była to pierwsza w czasie II 
wojny światowej tak wielka ak-
cja eksterminacyjna wymierzona 
w ludność cywilną. Historycy sza-

cują, ze jesienią 1939 r. na Pomorzu 
Niemcy zamordowali od 20 do 50 
tysięcy osób – inteligencję, rolni-
ków, chłopów, Żydów i osoby chore 
psychicznie. 

Zbrodnia pomorska miała 
swoją podstawę w ideologii naro-
dowo-socjalistycznej. Oprócz anty-
semityzmu, istotnym elementem 
ideologii nazistowskiej był także 
antypolonizm. Istotne było prze-
konanie Niemców, że „wszystko co 
czyni dla narodu i ojczyzny, jest za-
wsze słuszne”. 

Zdaniem historyków, w prze-
prowadzenie akcji eksterminacyj-
nej wobec Polaków na Pomorzu, 
jesienią 1939 roku, zaangażowanych 
było 20 tysięcy osób. Oprawcami 
byli najczęściej miejscowi Niem-
cy, przedwojenni sąsiedzi polskich 
ofiar, działający w ramach Selbst-
schutzu Westpreussen oraz SS. Tyl-
ko nieliczni odpowiedzieli za swoje 
zbrodnie. Udało się ustalić nazwi-
ska prawie dwóch tysięcy opraw-
ców. Po wojnie zachodnioniemiecki 
wymiar sprawiedliwości prowadził 
przeciw nim 258 śledztw. 233 z nich 
zostało umorzonych. Doszło do 
jedynie do 12 procesów, w których 
skazano tylko dziesięć osób, w tym 
zaledwie pięciu członków Selbst-
schutzu.

Skala zbrodni niemieckich na 
obszarze przedwojennego woje-
wództwa pomorskiego w 1939 r. 
ich charakter i rola Selbstchutzu 
Westpreussen to argumenty, które 
świadczą o potrzebie wprowadze-
nia do historii, edukacji i pamię-
ci narodowej nowego pojęcia – 
Zbrodnia Pomorska 1939.

oprac. (szyw)
Fot. ZHP

Źródła
Opracowano na podstawie książki „Zbrodnia Pomorska 1939” wyda-
nej przez Instytut Pamięci Narodowej. Więcej na stronie internetowej 
fb/kujawsko-pomorskie/. W najbliższych numerach naszego tygodnika 
przedstawimy historię wydarzeń z naszego regionu. 
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As szpiegów
POSTAĆ  Szczegóły życia i kariery asa szpiegów – Sidneya Reilly zostały opublikowane wiele lat po jego 
śmierci. Był to człowiek, którego nazywano asem szpiegów

Nie wiemy kim był z pocho-
dzenia przyszły szpieg. Opowia-
dał o sobie wiele historii. Jedne 
mówiły, o tym, że był synem 
irlandzkiego marynarza, inne, 
że pochodził z arystokratycznej 
rodziny związanej z dynastią 
rosyjskich Romanowych. W 1925 
roku jego biogram spisały so-
wieckie służby specjalne, które 
zajmowały się jego rozpracowy-
waniem. Według nich Sidney 
był synem lekarza i arystokrat-
ki z Odessy. Był z pochodzenia 
Żydem o nazwisku Zygmunt 
Rozenblum. Miał urodzić się 24 
marca 1874 roku. Inni naukowcy 
sądzą, że szpieg pochodził z mie-

szanej polsko-żydowksiej rodzi-
ny pochodzącej spod Grodna. Jego 
matka miała być bliską przy-
jaciółką samego Ignacego Jana 
Paderewskiego i żoną znanego 
polskiego działacza patriotycz-
nego. Sidney miał zza młodych 
lat trafić do wiezienia za działal-
ność polityczną. Gdy opuścił wię-
zienie jego ojciec wyznał mu, że 
jego biologicznym ojcem był Żyd 
o nazwisku Rozenblum, a mat-
ka nie żyje. Takie wieści miały 
wpłynąć straszliwie na psychikę 
młodego człowieka. Sfingował 
swoją śmierć i zaciągnął się do 
służby na brytyjskim okręcie. 
Trudno pisać tekst o człowieku, 

który nie miał stałej tożsamości 
i ciągle zmieniał imiona i nazwi-
ska. Po ucieczce z kraju i roku 
pracy na statku, wysiadł na ląd 
na dłużej w Brazylii. Przybrał 
imię Pedro i pracował jako pra-
cownik portowy, a następnie 
nawet jako kucharz dla brytyj-
skiej ekspedycji wywiadowczej. 
Podczas misji Brytyjczycy zostali 
zaatakowani przez miejscowych 
Indian. Sidney chwycił pistolet 
jednego z Brytyjczyków i zaczął 
strzelać do tubylców, zabijając 
wszystkich napastników. W na-
grodę otrzymał 1500 funtów oraz 
brytyjski paszport na nazwisko 
Sidney Rosenblum.

Oczywiście to tylko jedna 
z wersji młodzieńczych lat przy-
szłego agenta. Podobnych, mniej 
lub bardziej niezwykłych, było 
przynajmniej kilka. Tak czy siak 
pewne jest, że w latach 90. XIX 
wieku Sidney rozpoczął pracę dla 
brytyjskiego wywiadu. W lip-
cu 1899 roku Sidney udał się do 
Rosji, do Sankt Petersburga. Tam 
został zatrudniony przez japoń-
skiego generała Akash i Motojiro, 
który akurat przebywał z wizytą 
dyplomatyczną. Między Japonią 
a Rosją sprawy miały się coraz 
gorzej i sytuacja bezsprzecznie 
zmierzała ku wojnie. Japoński 
generał dostał od swojego rządu 
milion jenów na to, by znaleźć 
w Rosji odpowiedniego szpie-
ga. Zadaniem było dostarczenie 
jak największej liczby informa-
cji o ruchach wojsk rosyjskich. 
Krótko przed wojną Sidney poja-
wił się w rosyjskim mieście Port 

Artur położonym na Dalekim 
Wschodzie. Przedstawiał się jako 
właściciel tartaku. Na miejscu 
pozostawał przez cztery lata. Za-
przyjaźniał się z rosyjskimi woj-
skowymi i urzędnikami. W 1904 
roku zdołał tak „urobić” Rosjan, 
że udało mu się ukraś plany for-
tyfikacji Port Artur i przekazać je 
Japończykom. Dzięki nim flota 
Japońska zdołała pokonać rosyj-
skie pola minowe. Bitwa rozpo-
częła wojnę rosyjsko-japońską. 
Dla Sidneya był to trudny czas. 
Znalazł się na krótkiej liście po-
dejrzanych o szpiegostwo. Musiał 
więc uciekać do Japonii, gdzie 
został sowicie opłacony za swoje 
usługi.

W 1909 roku wraz z innym 
szpiegiem w przebraniu pilotów 
wykradli plany niemieckiego dy-
nama używanego w samolotach. 
Zdołali wymontować dynamo 
podczas międzynarodowego po-
kazu lotniczego we Frankfurcie 
oraz zrobić jego szkice. Następnie 
zamontowali mechanizm z po-
wrotem do samolotu i uszkodzili 
go. Niemieckie dynamo wyprze-
dzało brytyjskie mechanizmy 
o całe lata. Brytyjczykom zależa-
ło na zdobyciu jego planów i przy 
okazji na ośmieszeniu konku-
rencji. Gdy więc niemiecki pilot 
podczas pokazu rozbił się na sku-
tek dywersji Sidneya, niemiec-
kie dynamo zostało wyśmiane 
i uznane za niebezpieczne.

W tym samym roku, pod 
przykrywką pracownika stocz-
niowego, udał się do niemieckiego 
miasta Essen. Tu wykradł plany 

miejscowej fabryki zbrojenio-
wej. W czasie I wojny światowej 
przebywał w Niemczech. Zdoby-
wał informacje na temat ruchów 
wojsk. W 1918 roku przerzucono 
go do Rosji, gdzie coraz odważ-
niej poczynali sobie Bolszewicy. 
Jego zadaniem było zabicie sa-
mego Włodzimierza Lenina. Do 
zamachu doszło 30 sierpnia 1918 
roku. Za spust pociągnęła Fanny  
Kapłan, młoda działaczka lewi-
cowa. Mimo trzech trafień Lenin 
przeżył. Sidney miał być jednym 
z tych, którzy zachęcali i poma-
gali w zorganizowaniu zamachu. 
Radziecki wywiad i tajna policja 
zaczęły szukać konspiratorów. 
Wielu z nich wpadło i zostało 
zabitych, ale nie Sidney. Chociaż 
był poszukiwany dniem i nocą, 
zdołał uciec. Posunął się nawet 
do udawania oficera tajnej poli-
cji Czeka. Został zaocznie skaza-
ny na karę śmierci. Gdyby tylko 
stanął na rosyjskiej ziemi, miał 
zostać zabity.

Bolszewicy nigdy nie odpu-
ścili próby zamachu na Lenina. 
W 1925 roku zorganizowali rozle-
gły spisek, byle tylko ściągnąć go 
do ZSRR. Przekonali go, że w kra-
ju powstaje coraz więcej pod-
ziemnych organizacji, które chcą 
pozbyć się bolszewików. Sidney 
nie wiedział, że każda z tych 
organizacja była wielką misty-
fikacją, a jej członkowie agenta-
mi. Gdy przybył do ZSRR został 
aresztowany i rozstrzelany.

(pw)
fot. internet

Golubskie embargo
Obecnie musimy zmagać się z rosyjskim embar-
giem. Pod koniec XIX wieku w Golubiu zorganizo-
wano mini embargo spożywcze.

XIX wiek

Ruch graniczny w XIX wieku 
miedzy Golubiem a Dobrzyniem 
odbywał się masowo. Ludzie prze-
chodzili na drugą stronę Drwęcy 
po zakupy, do rodziny czy gościć 
się w golubskich restauracjach 
i hotelach, których było więcej 
niż dziś. Eldorado dla mieszkań-
ców skończyło się 1 maja 1887 
roku. Od tego dnia przez granicę 
można było przenieść maksy-
malnie 4 funty masła (funt to 

ok. 0,5 kg) i mięsa, maksymalnie  
6 funtów mąki, kaszy i pieczywa. 
Jeśli ktoś przekraczał dowolne 
ilości musiał płacić cło.

Najbardziej zadowoleni 
z ograniczeń byli golubscy kup-
cy. Mieszkańcy Lisewa, Olszów-
ki , Podzamku i innych wiosek 
uwielbiali zaopatrywać się w Do-
brzyniu w tanie produkty.

(pw)
fot. ilustracyjne

Strajk chłopski
Bycie robotnikiem folwarcznym nie było łatwe. 
Praca była ciężka, a zarobki marne. Nic dziwnego, 
że prędzej czy później musiało dojść do strajku.

XX wiek

W 1902 roku strajki chłop-
skie wybuchły w zaborze au-
striackim. Chłopi podpalali 
folwarki, odmawiali pracy, 

karczowali lasy. W marcu 
1902 roku przedstawiciele so-
cjalistów pojawili się również 
w naszej okolicy. Roznosili 

wśród chłopów ulotki. Ponie-
waż większość nie potrafi-
ła czytać, działacze lewicowi 
zmuszeni byli czytać propa-
gandowe teksty swoim odbior-
com. W końcu wybuchł strajk, 
który objął kilkanaście fol-
warków i trwał 3 dni.

27 kwietnia zastrajkowa-
li parobkowie w Radominie 
u Rościszewkiego, Dobrem, So-
kołowie i Bocheńcu u Płockie-
go, Szafarni u Rutkowskiego, 
Zbójnie u Dzierżanowskiego 
i Rętwinach. W większości 
przypadków strajk zakończy-
ły rozmowy z ziemianami. 
W Rętwinach protest przybrał 
ostrzejszą formę. Służba doiła 
krowy, a mleko wylewała na 
gnojowisko. Sytuację opano-
wali dopiero wojskowi dragoni 
z Rypina. Wystarczyła tylko 
ich obecność, by po kilkuna-
stu godzinach złamać opór 
chłopów.

(pw)
fot. ilustarcyjne
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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 2994

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 po-
jazdowa, 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 cię-
żarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 361

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel.  
54 280 2994

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 dom jednorodzinny z budynka-
mi gospodarczymi w centrum Radomina, tel.  
661-928-628

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 

koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 

Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 

odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 

Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 

więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-

kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-

szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-

szy, tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale

Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-

licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-

nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 

imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 

tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-

licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy oko-

licznościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel.  

607 981 703

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 

Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-

ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-

łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowa-

nie, doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398,  

886 115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-

Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel.  

608 514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniec-

ka, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel.  

666 083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudź-

ba, Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel.  

668 237 890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 

księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-

chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 

i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 

tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 

1A, tel. 693 032 565

OSK Moto-Or Ryszard Ośka, Golub-Dobrzyń, ul. 

Wodna 13, tel. 607 389 644

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

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

Posprzatam mieszkania w Golubiu-Dobrzyniu, 
tel. 531 194 962

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

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

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel.  
660 466 986
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Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam VW Golf II czarny 1.3 LPG założone 
2 lata temu, zadbany wizualnie,stan dobry bez 
żadnej rdzy, wszystko sprawne, opłaty do lipca, 
tel. 660 184 844

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

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

Transport

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

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

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

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

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, 
najlepsze warunki, najniższe koszty, tel.  
54 288 30 11

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

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

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

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

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

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

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E K L A M A
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Biegi z tradycją
BIEGI  W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Wielgiem już po raz dziewiąty zorganizowano Regionalne 
Biegi Przełajowe. Zawody wygrał Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-
Dobrzyniu 

– Zawody zorganizowane 
w takiej formule dają możliwość 
nie tylko popularyzacji aktywno-
ści fizycznej, przeciwdziałają izo-
lacji społecznej dzieci i młodzie-
ży, promują rywalizację fair play, 
ale umożliwiają także niezwykle 
istotną integrację międzypoko-
leniową – podkreśla Marta Wi-
watowska-Szczutkowska z SOSW 
w Wielgiem.

W tegorocznym spotkaniu 
udział wzięli uczniowie ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Dębowej Łące, 
Chełmnie, Radziejowie, Wiel-
giem, Zespołu Szkół nr 3 w Go-

lubiu-Dobrzyniu oraz Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 19 
w Toruniu. Zawodnicy zmagali się 
na dystansie 200, 400, 600 i 800 
metrów. Zwieńczeniem zawo-
dów, jak co roku, była sztafeta. 
Od kilku lat nieodłączną częścią 
spotkania, jest także bieg hono-
rowy dla pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w Golubiu-
Dobrzyniu.

Rywalizacja podczas IX Re-
gionalnych Biegów Przełajowych 
była i tym razem niezwykle wy-
równana. Niezwyciężona okazała 
się jednak drużyna Zespołu Szkół 
nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Dru-

gim miejscem na podium mogą 
pochwalić się reprezentanci Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Dębowej Łące, 
na trzecim miejscu uplasowała 
się drużyna gospodarzy. Miej-
sce czwarte wywalczyli wycho-
wankowie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
w Chełmnie, piąte zawodnicy 
z Radziejowa, miejsce szóste za-
jęli zawodnicy z Torunia. 

Wszyscy młodzi sportowcy 
otrzymali pamiątkowe medale, 
które wręczała kierownik Wy-
działu Oświaty i Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu Małgo-
rzata Piaskowska, dyrektor i wi-
cedyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
w Wielgiem oraz przedstawi-
ciele rywalizujących placówek. 
Zwycięskie drużyny otrzymały 
ponadto puchary oraz nagrody 
rzeczowe. 

Zawody odbyły się dzię-
ki wsparciu finansowemu Sto-
warzyszenia Przyjaciół SOSW 
w Wielgiem oraz Starostwa Po-
wiatowego w Golubiu-Dobrzy-
niu.

(szyw), fot. SOSW

R E K L A M A

UWAGA JESLI UBEZPIECZYSZ POLOWE 
SWOICH UPRAW MOZESZ LICZYC NA 

WIEKSZE ODSZKODOWANIE SUSZOWE !!!

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

Szosa Rypiñska 26, 87-400 Golub-Dobrzyñ

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

UBEZPIECZENIA UPRAW 
JU¯ OD 20-30 Z£ 

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

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

(STACJA OLKOP)

UBEZPIECZAMY W CONCORDIA, 

    PZU I TUW TUW

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

WIÊKSZE ODSZKODOWANIE SUSZOWE

O G Ł O S Z E N I E

POMOCY

W niedzielê 16.09.2018r w Golubiu-Dobrzyniu zagin¹³ 
pies mieszaniec. Piesek jest œredniej wielkoœci ma na 
sobie skórzan¹ obro¿ê w kolorze z³otym oraz drug¹ ¿ó³t¹ 
na kleszcze. Umaszczenie tricolor czarno-br¹zowo-bia³e, 
Mieszka przy ul. Toruñskiej, porusza³ siê czasem 
swobodnie po okolicy, ale zawsze wraca³ i prawdopodob- 
nie ktoœ uzna³, ¿e nie ma domu i Go zabra³.
Kenio jest udomowionym psem i jest z nami od 5 lat. Na 
pewno têskni za domem.
Je¿eli wiesz coœ na temat aktualnego miejsca Jego pobytu 
proszê zadzwoñ na jeden z ni¿ej podanych nr. telefonów.

NAGRODA!!!
1000z³

Proszê o kontakt pod numerami telefonów:

881 572 933, 661 533 594
533 619 590, 600 810 710

R E K L A M A

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Darmowe zajęcia dla 60 uczniów
60 uczniów z terenu gminy Golub-Dobrzyń weźmie udział w zajęciach organi-
zowanych za darmo przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toru-
niu.

Gmina Golub-Dobrzyń

Władze gminy podpisały 
umowę z rektorem o. dr. Zdzi-
sławem Klafką. Do projektu do-
łączono cztery szkoły z terenu 
gminy: Wrocki, Węgiersk, Lisewo 
i Ostrowite. Placówki dogadają 
między sobą kwestię rekruta-

cji uczniów. Ważne, by było ich 
60. Oferowane są dwa moduły 
nauki: informatyczny i dzienni-
karski. Zajęcia odbywać będą się 
w Toruniu. 

Dzieci mają zapewniony do-
jazd, posiłek oraz zajęcia. Łącznie 

planowanych jest osiem cało-
dziennych spotkań podczas któ-
rych dzieci poznają m.in. pracę 
studia radiowego, telewizyjnego, 
nauczą się programować i two-
rzyć grafikę komputerową.

(pw)
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Wojewódzkie strzelanie 
w Golubiu-Dobrzyniu

STRZELECTWO  6 października już po raz szósty Koło Strzeleckie „Strażak” zorganizowało VI Wojewódzkie 
Zawody Strzeleckie w Dwuboju Strzeleckim

Wiele osób z naszego miasta 
nie wie, że istnieje u nas klub 
strzelecki z długoletnimi trady-
cjami. Wiosną 2000 roku ówcze-
sny komendant KP PSP w Golu-
biu-Dobrzyniu wraz z innymi 
kolegami z formacji powołali do 
życia Koło Strzeleckie „Strażak”. 

  – Strażnica, o czym nie każ-
dy wie, powstała na terenie na-
leżącym niegdyś do Ligi Obrony 
Kraju – mówi założyciel i prezes 
klubu, Krzysztof Michałowski. – 

Zaniedbana strzelnica kiepsko 
wyglądałaby przy nowoczesnym 
budynku PSP, więc postano-
wiliśmy założyć koło i przejąć 
ten obiekt jako stowarzyszenie. 
Dzięki wsparciu lokalnych firm 
i samorządów strzelnica została 
odrestaurowana i funkcjonuje 
do dziś.

Przez lata swojej działalno-
ści „Strażak” dorobił się kilku 
sztandarowych imprez. Jedną 
z nich są Wojewódzkie Zawody 

Strzeleckie, których szósta edy-
cja odbyła się w ubiegłą sobotę. 
Zawody były otwarte także dla 
amatorów nie uprawiających 
czynnie tej dyscypliny. Drużyny 
liczące cztery osoby zmierzyły 
się ze sobą w dwóch konkuren-
cjach. Pierwszą było strzelanie 
pistoletem bocznego zapłonu 
do tarcz z odległości 25 metrów. 
Drugą konkurencją było strzela-
nie z karabinku sportowego z 50 
metrów. To nowość, bowiem 

dopiero od niedawna, dzięki 
spełnieniu kilku warunków i ak-
tualizacji regulaminu, obiekt za 
budynkiem straży spełnia też 
kryteria strzelnicy sportowej. 
To ważna informacja dla wszyst-
kich osób z Golubia-Dobrzynia 
i okolic, które posiadają własną 
broń i chciałyby potrenować na 
miejscu.  

– W zawodach wzięli udział 
zawodnicy z Torunia, Świecia, 
Rypina i Golubia-Dobrzynia – 
informuje prezes „Strażaka”. – 
Niektórzy z nich trzymali dziś 
broń po raz pierwszy w życiu 
i musze przyznać, że idzie im 
naprawdę dobrze. Koordynato-
rem młodzieży w naszym klu-
bie jest Sławomir Żochowski, 
który świetnie spełnia się w tej 
roli. Oprócz debiutantów są tu 
dziś osoby z dużo większym do-
świadczeniem i wieloma tytuła-
mi zdobytymi na ogólnopolskich 
zawodach. 

Obecnie w miejscowym klu-
bie strzeleckim zrzeszonych jest 
ponad 40 osób. Oprócz straża-
ków działają w nim lokalni sa-

morządowcy oraz biznesmeni. 
Prezes Michałowski podkreśla, 
że bez ich zaangażowania i po-
mocy, także tej materialnej, 
„Strażak” nie funkcjonowałby 
tak dobrze jak teraz. 

– Oczywiście zapraszamy 
wszystkich, którzy chcieliby się 
sprawdzić. Zbyszek Jakubowski 
w naszym kole zajmuje się nie 
tylko bronią, dzięki czemu mo-
żemy się pochwalić najlepszym 
sprzętem w województwie, ale 
też szkoleniem adeptów strzela-
nia. To człowiek o niesamowitej 
cierpliwości i wysokiej klasy fa-
chowiec. Każdy zainteresowany 
dołączeniem do naszego klubu 
może przyjść lub zadzwonić do 
naszej Komendy Powiatowej 
PSP. Tam zostaną mu udzielone 
wszelkie informacje – zapewnia 
Krzysztof Michałowski.

W sobotnich zawodach na 
najwyższym stopniu podium 
stanął Jacek Borowicz. Drugie 
miejsce zdobył Maciej Leszczyń-
ski, a trzecie – Robert Wojcie-
chowski. 

Tekst i fot. (LB)
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pogrom przegrywa z beniaminkiem
PIŁKA NOŻNA  W 9. kolejce toruńskiej A-klasy Pogrom Zbójno podejmował u siebie Legię Osiek. Benia-
minek wykorzystał słabą postawę defensywy gospodarzy, gładko ogrywając ich 3:0

do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Barbara Marianna
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O G Ł O S Z E N I E    W Y B O R C Z E 

O G Ł O S Z E N I E    W Y B O R C Z E 

Podopieczni trenera Pio-
tra Rabażyńskiego od początku 
sezonu utrzymują się w czubie 
tabeli. W ostatnich trzech spo-
tkaniach wywalczyli sześć punk-
tów, ulegając tylko w 6. kolejce 
Wojownikowi Wabcz 2:4. Legia 
Osiek po spokojnym wywalcze-
niu awansu z B-klasy pokazuje, 
że te poziomy rozgrywkowe nie 
dzieli wielka przepaść. Co praw-
da przydarzyły im się blamaże, 
jak 3:9 z Olimpią II Grudziądz, 
jednak nie wygląda póki co na 
to, by musieli drżeć o pozosta-
nie w A-klasie do ostatniej ko-
lejki. 

Do klasyki przeszły już sło-
wa wypowiedziane przez śp. 
Janusza Wójcika podczas me-
czu Groclin-Widzew, kiedy ob-
serwując poczynania Bartosza 
Fabiniaka krzyczał:  „Nie mamy 
bramkarza, gramy bez bramka-
rza”. Parafrazując ten kultowy 
już cytat, Pogrom w sobotnim 
spotkaniu grał z bramkarzem, 
ale bez obrony. Bramkę na 1:0 
Legia strzeliła już w 1. minucie, 
a po kolejnych pięciu było już 2:0 

dla gości. Blok defensywny go-
spodarzy pozwalał gościom na 
wszystko, a oni skrzętnie z tego 
korzystali, prostymi środkami 
raz za razem zmuszając Jarzę-
bowskiego do częstych inter-
wencji. Pogromowi gra totalnie 
się nie układała. Było widać, że 
dwie szybko stracone bramki 
spowodowały w szeregach dru-
żyny trenera Rabażyńskiego 
chaos. Zawodnicy często ucie-
kali się do rozpaczliwych wybić 
spod własnego pola karnego. 
Snajper ekipy ze Zbójna Mateusz 
Modrzejewski był praktycznie 
odcięty od podań i z minuty na 
minutę był tym coraz bardziej 
poirytowany. W 30. minucie 
miał w końcu okazję na zdoby-
cie bramki, ale jego strzał został 
zablokowany.

Druga połowa mogła rozpo-
cząć się od trzeciej bramki dla 
Legii, ale silny strzał z ostrego 
kąta dobrze wybronił Jarzę-
bowski. W 50. minucie bardzo 
dobrym uderzeniem popisał się 
Mateusz Betlejewski, ale golki-
per gości, mimo iż był zasłonięty, 

popisał się świetną interwencją 
i wybił piłkę na rzut rożny. Ze 
stałego fragmentu gry po strza-
le głową, bramkę kontaktową 
mógł zdobyć Miłosz Modrzejew-
ski, ale niestety fatalnie spudło-
wał. Obie drużyny  w drugiej po-
łowie często traciły piłkę, a gra 
długimi fragmentami toczyła się 
w środku boiska. Bramka na 3:0 

POgrOm ZbójNO
 vs. 

LegIA OsIeK

0 (0:2) 3

padła po błędzie Jarzębowskie-
go, który wyszedł z bramki do 
linii bocznej by wybić piłkę, ale 
zrobił to na tyle słabo, że goście 
z łatwością przejęli futbolówkę 
i umieścili ją w siatce.

Ekipa ze Zbójna po tej ko-
lejce zajmuje piąte miejsce i ma 
punkt przewagi nad sobotnim 
rywalem z Osieka. W przyszłym 

tygodniu podopieczni trenera 
Rabażyńskiego udadzą się do 
Unisławia na mecz z tamtejszą 
Unisłavią. 

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL


