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miesiąc dłużej

LIPNO  W minioną środę radni miejscy jednogłośnie opowiedzie-
li się, i to po raz drugi, za zamiarem zlikwidowania filii biblioteki 
publicznej zlokalizowanej na Osiedlu Sikorskiego 15. Odbyć się to 
ma, nie jak wcześniej uchwalono z końcem sierpnia, ale ostatnie-
go dnia września
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Zmiana terminu zamknięcia 
biblioteki osiedlowej spowodowana 
jest uchyleniem przez prawne służ-
by wojewody poprzedniej uchwały. 
Prawnikom chodziło o zbędny za-
pis o publikacji tego aktu prawa 
lokalnego w dzienniku Urzędu Wo-
jewódzkiego i uchwalenie wówczas 
przez naszych rajców miejskich 
niedopuszczalnego w tym przy-
padku vacatio legis.

Po raz drugi wszyscy „za” 
likwidacją
W minioną środę rajcy miej-

scy, w wyniku nawołania przez 
zwierzchników prawnych do po-
prawki, nad uchwałą o zamiarze 
likwidacji filii bibliotecznej na Osie-
dlu Sikorskiego pochylili się jeszcze 
raz. I dobrze, bo okazało się, że at-
mosfera wokół tegoż zamiaru jest 
gorąca. Mieszkańcy po zasięgnię-

ciu przed miesiącem informacji 
o pomyśle władz miasta nie kryją 
obaw, oburzenia, zniesmaczenia, 
a swoimi doznaniami raczą swoich 
przedstawicieli w Radzie Miasta, 
czyli rajców. Ci podzielili się opinią 
swoich wyborców w czasie ostat-
niej sesji. Ponowne pochylenie się 
nad uchwałą intencyjną było więc 
okazją do wysłuchania racji radnych 
i władz, odniesienia się do zastrze-
żeń mieszkańców i wyrazicieli opi-
nii społecznej. Zdania radni jednak 
nie zmienili, zamknąć bibliotekę 
osiedlową chcą nadal niezmiennie 
i są w tym jednomyślni, ale zapew-
niają, że to nie jest tak, że...

– Ja rozmawiam z różnymi 
osobami w mieście, pojawiły się 
też różne informacje w internecie 
i na innych stronach, niezawsze 
prawdziwe – wyjaśnia radna Anna 

Sawicka-Borkowicz. – Chcę powie-
dzieć, że to nie jest tak, że my jako 
radni, którzy podjęliśmy czy to na 
komisji oświaty, która na ten temat 
się odbyła, głosowaliśmy za likwi-
dacją tej filii, że my przyklasnęli-
śmy: tak wspaniale, decydujemy się 
i my tę filię likwidujemy. Zapozna-
liśmy się ze wszystkimi informa-
cjami przekazywanymi nam przez 
burmistrza, sekretarz, dyrektor 
biblioteki, poznaliśmy wszystkie 
liczby, koszty utrzymania budynku, 
poznaliśmy ilość osób, które korzy-
stają z tej biblioteki i te wszystkie 
rzeczy były nam wyjaśnione, tak-
że my doskonale zapoznaliśmy się 
ze wszystkim i to nie było tak, że 
machnęliśmy sobie ręką: tak fajnie, 
likwidujemy sobie filię, tylko to na-
prawdę były przemyślane rzeczy.

I pewnie nikt nie twierdzi, 
że radni i władze nie przemyśle-
li tak istotnej decyzji. Ważne jest 
to, że zrobili to, czyli jednogłośnie 
uchwalili i miesiąc temu, i teraz 
ponownie, zamiar likwidacji filii 
bibliotecznej na Osiedlu Sikorskie-
go. Na zamknięcie tejże osiedlowej 
biblioteki zgadzają się i to jest fakt, 
bo właśnie głos rajców jest w ta-
kich sprawach decydujący. Bez nie-
go włodarz niewiele może.

Dokończenie na str. 30

Wielgie

Nowe mieszkania 
coraz bliżej
Rada gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie 
zamiaru budowy mieszkań w Wielgiem. Co prawda 
do realizacji inwestycji jeszcze daleka droga, ale tym 
samym samorząd podejmuje działania w tym kie-
runku.

O planach budowy mieszkań 
czynszowych na terenie Wielgie-
go pisaliśmy już w ubiegłym roku. 
W grudniu odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami, którzy są zainte-
resowani własnym lokum. Przy-
pomnijmy, że mieszkania mają 
zostać wybudowane w na działce 
o powierzchni około trzech hekta-
rów zlokalizowanej przy ul. Komu-
nalnej. Jest ona własnością gminy. 
Wówczas na listę zapisało się 17 
chętnych rodzin. Dzisiaj ta liczba 
wynosi już 40.

– Będą to mieszkania czyn-
szowe z możliwością dojścia do 
pełnej własności – mówi wójt 
gminy Wielgie, Tadeusz Wiewiór-
ski. – Łącznie z czynszem loka-
torzy będą spłacać mieszkania. 
Jeśli będą to robić regularnie, to 
po 25-30 latach staną się one ich 

własnością.
Sprawa wróciła na ostatniej 

sesji rady gminy, ponieważ ko-
nieczne było podjęcie uchwały in-
tencyjnej, aby w ogóle potwierdzić 
zamiar budowy mieszkań. Oczy-
wiście władze gminy zdają sobie 
sprawę z tego, że z zapisanych 40 
chętnych nie wszyscy zdecydują 
się na udział w przedsięwzięciu, 
ale i tak jest to liczba wystarczają-
ca, by realizować plany.

– Jeśli podejmiecie uchwałę 
intencyjną, my wykonamy kolejne 
czynności. Konieczna będzie oce-
na efektywności inwestycji. Gmina 
może być udziałowcem. Będziemy 
szukać partnera prywatnego, pod-
miotu który sfinansuje budowę. 
Mogą to być pieniądze rzędu ok. 
20 milionów zł. 

Dokończenie na str. 2
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śmiecimy na potęgę
GMINA WIELGIE  Gmina zwróciła uwagę na śmieci zale-
gające przy drogach, w przydrożnych rowach i groblach. 
W ostatnich dniach pracownicy interwencyjni we współpra-
cy z ZDP w Lipnie usunęli prawdziwą furę odpadów. Zacho-
wanie osób wyrzucających śmieci gdzie popadnie dziwi, bo 
przecież każdy mieszkaniec gminy płaci za odbiór śmieci

R E K L A M A

Zaśmiecone rowy, a nawet 
dzikie wysypiska przy drogach to 
przykra norma. Wystarczy prze-
jechać się, a jeszcze lepiej przejść 
raz czy drugi, żeby zobaczyć na-
sze fatalne nawyki. Mimo, iż od 
dłuższego czasu działają przepisy, 
które zmuszają każdego miesz-
kańca do oddawania odpadów 
za opłatą, nadal są tacy, którzy 
wyrzucają śmieci po prostu gdzie 
popadnie.

Porządek z takim stanem 
rzeczy postanowili zrobić w urzę-
dzie gminy w Wielgiem. Z wyko-
rzystaniem pracowników inter-
wencyjnych oraz we współpracy 
z Zarządem Dróg Powiatowych 
udało się wysprzątać najbardziej 
zaśmiecone miejsca. To oczywi-
ście wierzchołek przysłowiowej 
góry lodowej, ale i sygnał byśmy 
jak najczęściej zwracali uwagę na 
zalegające przy drogach śmieci 
i przede wszystkim na osoby, któ-
re je wyrzucają.

– W związku z licznymi uwa-
gami mieszkańców dotyczący-

mi zgromadzonych odpadów na 
tzw. grobli w Zadusznikach oraz 
w Witkowie za pałacem uda-
ło nam się uprzątnąć wspólnie 
z ZDP w Lipnie nagromadzone 
odpady. Pracownicy interwencyj-
ni i publiczni z gminy Wielgie 22 
marca 2019 r. uzbierali w sumie 
4 przyczepy śmieci z miejsc nie-

przeznaczonych do ich składowa-
nia, tj. z pasa drogi powiatowej 
w Zadusznikach i w Witkowie. 
ZDP podstawił przyczepy oraz 
odtransportował odpady na skła-
dowisko – poinformowała nas 
Agnieszka Orłowska-Olewińska 
z UG Wielgie.

Istotnie w tych miejscach od-
pady dosłownie zalegają od lat. 
Jak mówią okoliczni mieszkańcy, 
od zawsze. Szczególnie widoczne 
jest to przy drodze powiatowej 
ze Złowód do Zadusznik. Miej-
my nadzieję, że po uprzątnięciu 
tego terenu sytuacja nie wróci 
do przykrej normy. Apelujemy do 
wszystkich mieszkańców gminy 
o niewyrzucanie śmieci w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych. 
Pamiętamy, że na każdej posesji 
są kosze i worki na odpady. A te 
problemowe, wielkogabarytowe 
i inne możemy bezpłatnie odsta-
wiać do PSZOK-u w Teodorowie.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Tłuchowo

Będzie remont drogi
O kolejny kilometr drogi wzbogaci się gmina Tłu-
chowo. Tym razem powstanie nowy pas na odcinku 
Trzcianka-Popowo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, mieszkańcy będą mogli cieszyć się równą 
nawierzchnią już pod koniec sierpnia.

Jak wielokrotnie sygnalizował 
Krzysztof Dąbkowski, wójt gminy 
Tłuchowo, samorząd stara się in-
westować w infrastrukturę dro-
gową. Dlatego został ogłoszony 
przetarg na modernizację blisko 
1000-metrowego odcinka drogi 
prowadzącej z Trzcianki do Po-
powa. – Jest to droga dość stara, 
ponieważ została wybudowana 
w 1994 roku. Od tamtej pory nie-
stety nie była poprawiana – wy-
jaśnia Krzysztof Dąbkowski.

Mowa o niespełna kilome-

trowym odcinku drogi, na któ-
rym pierwotnie została wyłożona 
emulsja asfaltowa. W tym roku 
droga doczeka się dwóch nowych 
warstw asfaltu. W celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa zostaną rów-
nież zmodernizowane pobocza. 
– Usługę wykona firma z okolic 
Włocławka. Planowany termin 
zakończenia prac to końcówka 
sierpnia – dodaje wójt. Przybli-
żony koszt inwestycji to około  
308 tys. brutto.

(mb-g), fot. ilustracyjne

Dokończenie ze str. 1
Możliwe jest też partnerstwo z in-
nymi gminami – tłumaczył radnym 
wójt Tadeusz Wiewiórski. – Wszyst-
ko trzeba jeszcze przeanalizować, 
ale inwestycja powinna być dla nas 
korzystna. Jest to istotne choćby, 
gdy spojrzymy na malejącą liczbę 
dzieci w szkole w Wielgiem. Wraz 
z nowymi mieszkaniami w przy-
szłości możemy tę tendencję za-
trzymać.

Radnych nie trzeba było długo 
przekonywać, wszyscy zagłosowa-
li za podjęciem uchwały. Na razie 
to tylko potwierdzenie intencji, ale 
i zielone światło dla władz gminy, 

by działać w tym temacie. Przypo-
mnijmy, że użytkownicy mieszkań 
będą mogli inwestować w wykoń-
czenie lokali, wiedząc że w per-
spektywie będą one ich własno-
ścią. Nie ma ograniczeń co do ilości 
chętnych, a także dotychczasowego 
miejsca zamieszkania. Mile widzia-
ne są także osoby, które chciałyby 
się przeprowadzić z terenów in-
nych gmin do Wielgiego.

Liczba chętnych na liście musi 
wynosić minimum 30 rodzin. Jeśli 
tak się stanie, budowa może ruszyć 
nawet w tym roku.

Tekst i fot. (ak)

Nowe mieszkania...
Wielgie
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Unia Europejska jest tutaj
Z JANUSZEM ZEMKE, posłem do Parlamentu Europejskiego 

z województwa kujawsko-pomorskiego, rozmawia Nina Michalak
– Panie pośle, chętnie jest 

pan zapraszany przez media do 
komentowania zagadnień woj-
skowych i obronności. Uzbie-
rał pan spory dorobek w tej 
dziedzinie – wskazując choćby 
na lata działalności w komi-
sjach obrony narodowej Sejmu 
RP, a od 10 lat w Komisji Bez-
pieczeństwa i Obrony (SEDE) 
w Parlamencie Europejskim.

– Wspominając jeszcze kil-
ka lat w roli sekretarza stanu 
MON, w okresie, kiedy Polska 
akurat wstąpiła do NATO, jest 
to niemały zasób poznawanych 
zagadnień. W Parlamencie Euro-
pejskim doszły jednak zupełnie 
nowe, nad którymi pracowałem 
w komisji SEDE, np. zapobieganie 
terroryzmowi w Europie, wspól-
na polityka bezpieczeństwa 
i obrony Unii, ustanowienie Eu-
ropejskiego Funduszu Obronne-
go czy funkcjonowanie systemu 
Schengen. Codzienna niemała 
porcja studiowanych dokumen-
tów europejskich na te tematy 
pozwala mi na bieżąco analizo-
wać sytuację w Unii.

– Ma pan w PE jeszcze dru-
gą dziedzinę zainteresowań, 
niosącą już bardziej praktycz-
ne skutki dla Europejczyków.

– Tak, jest to praca w Komi-
sji Transportu i Turystyki (TRAN). 
Komisja ta opiniuje największe 
(finansowane z funduszy unij-
nych) inwestycje komunikacyjne 
w Europie, ale zajmuje się także 
bardzo konkretnymi projekta-
mi wpływającymi na codzienne 
życie obywateli półmiliardowej 
społeczności UE. Mój udział w de-
batach dotyczył np. zwiększe-
nia bezpieczeństwa na drogach 
państw Unii, praw i obowiązków 
pasażerów w ruchu kolejowym, 
transgranicznych usług doręcza-
nia paczek czy ochrony zwierząt 

podczas transportu w obrębie 
UE.

– Tylko niektórym posłom 
w Parlamencie powierza się 
rolę odpowiedzialnych za przy-
gotowanie projektów unijnych 
aktów prawnych. Pan robił to 
wielokrotnie w imieniu swojej 
frakcji S&D. Co musi robić po-
seł sprawozdawca?

– Posłowie sprawozdawcy 
realizują swe obowiązki nieraz 
przez kilkanaście miesięcy. Przy-
gotowują stanowisko całej grupy 
politycznej, w moim przypadku 
S&D, liczącej 186 europosłów z 28 
krajów. W jej imieniu negocjują 
z pozostałymi frakcjami osta-
teczny kształt projektu unijne-
go prawa. Potem to trafia pod 
obrady Parlamentu. W minionej 
kadencji pracowałem m.in. nad 
zaleceniami dla wspólnego eu-
ropejskiego obszaru lotniczego, 
bezpiecznego korzystania w Eu-
ropie ze zdalnie kierowanych 
bezzałogowych systemów po-
wietrznych, a także nad rozpo-
rządzeniem o bezpieczeństwie 
lotniczym już po wystąpieniu 
Wielkiej Brytanii z Unii.

– Ta praca wymyka się 
spod statystyki, jaką często 
opisuje się aktywność posłów, 
czyli „najwięcej wystąpień”, 
„najwięcej zapytań”.

– Uważam, że takie narzędzia 
pracy poselskiej trzeba wykorzy-
stywać z sensem, kiedy stano-
wią uzupełnienie prowadzonego 
projektu, albo służą wyrażeniu 
swojej dezaprobaty czy popar-
cia. Od 2009 roku zabrałem głos 
w debatach plenarnych 326 razy 
i złożyłem 57 interpelacji i zapy-
tań do Komisji Europejskiej…

– …poproszę o jakiś przy-
kład.

– Wielokrotnie występowa-
łem w Parlamencie i do Komisji 

Europejskiej w sprawie pilnego 
uruchomienia Funduszu Solidar-
ności UE na pomoc w naprawie 
szkód spowodowanych w sierp-
niu 2017 roku przez gwałtowne 
burze i ulewy. Kataklizm naj-
dotkliwiej dotknął miejscowo-
ści województwa kujawsko-po-
morskiego. W efekcie Parlament 
przyznał w 2018 r. na naprawę 
tych szkód 12 mln euro. Jest to 
realne wsparcie dla mojego re-
gionu.

– Mija druga pana kaden-
cja w Parlamencie Europej-
skim. Jak stamtąd, z Brukseli 
czy Strasburga widzi pan, od-
czuwa polskie problemy?

– Bardzo konkretnie. 
W moim kalendarzu są zawsze 
terminy spotkań poselskich. 
Odwiedziłem wszystkie miasta 
i powiaty w regionie Kujaw i Po-
morza. Rozmawiałem z miesz-
kańcami, władzami, z młodzieżą. 
Zorganizowałem 12 specjalistycz-
nych seminarium dla 1751 samo-
rządowców, z przesłaniem jak 
mądrze wykorzystywać środki 
unijne. Stąd rodzą się moje in-
terpelacje i interwencje, jakie 
podejmuję w PE, np. w sprawie 
rozbudowy węzła Czerniewice na 
autostradzie A-1, budowy węzła 
komunikacyjnego na drodze S-5 
w okolicach Żnina, nowego dwor-
ca we Włocławku, wsparcia Unii 
dla portu lotniczego w Bydgosz-
czy, rewitalizacji linii kolejowej 
nr 356 łączącej Kcynię i Szubin 
z Bydgoszczą czy linii kolejo-
wej 281 łączącej Chojnice, Więc-
bork i Nakło n. Notecią. Trzeba 
podkreślić, że Unia pokrywa 85 
proc. kosztów budowy autostrad 
i dróg szybkiego ruchu, dlatego 
zaangażowałem się i zabiegam 
o takie inwestycje, jak autostra-
da A-1 czy droga szybkiego ruchu 
S-5 prowadzące przez Kujawsko-

Pomorskie. To dowodzi, że Unia 
Europejska jest tutaj, gdzie roz-
wiązujemy nasze problemy.

– Wiadomo, że licznie za-
prasza pan grupy mieszkań-
ców do Brukseli i Strasburga. 
Wtedy też rozmawia pan o lo-
kalnych problemach.

– Bardzo sobie cenię te kon-
takty. Od 2009 roku przy moim 
finansowym wsparciu obydwa 
miasta poznało prawie 5,5 ty-
siąca mieszkańców naszego wo-
jewództwa. Zorganizowałem 36 
kilkudniowych wizyt studyjnych 
dla 1942 osób, a ponadto 88 grup 
(3544 osób) gościłem na jedno-
dniowych wizytach w ich drodze 
do innych miejsc w Europie…

– …ale dodajmy, że trafia-
ją do pana brukselskiego biura 
także reprezentanci środowisk 
z regionu ze swoimi niepokoja-
mi, z troską czy PE odniesie się 
ze zrozumieniem dla ich istot-
nych problemów, a pan wyraża 
to w swoich wystąpieniach.

– Tak, wielokrotnie sprzeci-
wiłem się w różnych formach np. 
drastycznemu obniżeniu świad-
czeń emerytalnych funkcjona-
riuszy i żołnierzy w Polsce, po 
2016 r. Protestowałem przeciw-
ko odpowiedzialności zbiorowej 
i karaniu tysięcy ludzi bez wy-
roku, pozbawianiu środków do 
życia wdów i sierot po mundu-
rowych.

Występowałem do Komisji 
Europejskiej przeciwko objęciu 
podatkiem VAT unijnych dota-
cji proekologicznych, a także 
przeciw stosowaniu kar wobec 
polskich przewoźników między-
narodowych przez niektóre pań-
stwa Unii.

– Często mówi pan, że wej-
ście Polski do Unii Europej-
skiej, to jedna z najlepszych 
decyzji w naszej historii. I robi 

pan wiele, żeby mieszkańcy 
regionu odczuwali to na wła-
snym przykładzie.

– Nie ma gminy, gdzie nie 
można by zobaczyć tablicy z na-
pisem o finansowaniu drogi, wo-
dociągu czy szkoły z funduszy 
Unii, ale chciałem też pomóc 
dzieciom z biedniejszych ro-
dzin, by uczyły się angielskiego 
na swoistych korepetycjach. Po-
nad 1600 maluchów z klas 1–4 
przez zabawę doskonaliło język 
na bezpłatnych 179 kursach. By 
ocalić od wykluczenia cyfrowego 
seniorów po 50 roku życia, ufun-
dowałem 29 pracowni kompute-
rowych w miastach i powiatach, 
gdzie – z pomocą kilkuset wo-
lontariuszy na 1631 bezpłatnych 
kursach – komputer stał się 
oknem na świat dla 8228 z nich. 
Zorganizowałem europejskie 
staże dla 331 studentów, z tego 
aż 132 młodych ludzi odbywało je 
przez miesiąc w Brukseli i Stras-
burgu. Co roku patronowałem 
kilkudziesięciu konkursom wie-
dzy o Unii, zapraszając laureatów 
do stolicy Europy.

– Panie pośle, czy ewident-
ne problemy z brexitem, wiel-
ki niepokój Polaków mieszka-
jących na Wyspach oraz tych 
związanych interesami z Wiel-
ką Brytanią, dostatecznie 
ochłodzą dążenia prawicowych 
polityków do wyprowadzenia 
Polski z Unii?

– Chciałbym, by wyciągnęli 
wnioski z tego doświadczenia, ale 
musimy pamiętać, że do brexitu 
doprowadzili populiści. Zwolen-
ników osłabiania Unii, tworzenia 
luźnych związków państw naro-
dowych, grup eurosceptycznych 
jest w Europie niestety więcej. 
Oby majowe wybory do PE nie 
były sukcesem eurosceptyków.

– Dziękuję za rozmowę.

Janusz Zemke – prawnik, poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego, członek frakcji Postępowego Sojuszu So-
cjalistów i Demokratów (S&D), wcześniej poseł na Sejm 
RP i sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej

a r t y k u ł   s p o n s o r o w a n y
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Wydatki większe niż subwencja
GMINA LIPNO  W miniony czwartek rajcy jednogłośnie uchwali regulamin wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lipno. Można płacić im 
więcej. Tyle, że kasy na oświatę w gminie z subwencji w żaden sposób nie starcza

– Karta nauczyciela pła-
ce nauczycielskie dzieli w ten 
sposób, że wynagrodzenie za-
sadnicze jest określane przez 
ministra edukacji narodowej, 
a radzie gminy daje możliwość 
ustalania wysokość i sposoby 
przyznawania poszczególnych 
składników i dodatków do wy-
nagrodzenia – wyjaśnia zastęp-
ca wójta gminy Lipno Kazimierz 
Mątowski. – Ostatnią taką 
uchwałę mieliśmy dziewięć lat, 
bo nie było obowiązku roczne-
go jej uchwalania, chociaż w tej 
chwili mówi się, pani minister 
zapowiada, że wprowadzi obo-
wiązek corocznego uchwalania 
takiego regulaminu.

Nauczycielom można 
zapłacić więcej
Żeby uporządkować stan 

prawny, bo przez dziewięć lat 
zmieniło się sporo w prawie 
oświatowym, władze gminy Lip-
no pochyliły się nad zmianami 
w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli i jednogłośnie rajcy 
ten dokument uchwalili.

– Regulamin ma na celu też 
zmianę systemu naliczania do-
datków motywacyjnych dla dy-
rektorów – informuje Kazimierz 
Mątowski. – Z tego regulaminu, 
który obowiązywał do tej pory, 
wynikało że wysokość dodat-
ku motywacyjnego wynosiła 
do 110 złotych, większego wójt 
nie mógł przyznać. Celem tego 
regulaminu jest między innymi 
danie możliwości podwyższenia 
tego dodatku. To nie znaczy, że 
my z tej możliwości skorzysta-
my, a taka będzie. W pozycji, 
gdzie są dodatki funkcyjne, też 
zostało to podzielone na inne 
przyporządkowanie, bo zmie-
niła się organizacja szkół, nie 
ma szkół sześcioklasowych, są 
ośmioklasowe, od przyszłego 
roku nie będzie już gimnazjów. 

Ten regulamin dużych zmian 
nie wprowadza, jest uchwałą 
porządkującą.

Regulamin jednak nie roz-
wiązuje problemów finanso-
wych w dziale oświaty, bowiem 
subwencja wciąż nie wystarcza 
na sfinansowanie zadań eduka-
cyjnych w gminie Lipno. Warto 
zauważyć też, że od kilku lat 
subwencja w gminie maleje, 
a wydatki rosną. Z kasy gminy 
więc, logicznie myśląc, coraz 
więcej pieniędzy idzie na oświa-
tę.

Wydatki rosną, 
subwencja maleje
– Łatwo zauważyć, że wy-

datki wzrosły o 2 miliony zło-
tych, a mówi się o zmniejszaniu 
wydatków na oświatę, jak to się 
więc ma do tego, co jest mówio-
ne – obstaje przy swoim radny 
Edward Celmer. – Nie mówmy 
już więc przynajmniej w przy-
szłości, że nakłady na oświa-
tę spadają. Skądś te pieniądze 
przecież biorą się.

I tu nastąpiła rozbieżność 
między interpretacją dokumen-
tów przez zastępcę wójta i rad-
nego Celmera. Zdaniem władz 
i na podstawie dostępnych do-
kumentów finansowych jasno 
wynika, że subwencja maleje, 
a wzrost wydatków to tylko do-
datkowy wydatek dla kasy gmi-
ny.

– Nie wiem, czy radny Cel-
mer źle spojrzał, czy kierował się 
czymś innym – odpowiada za-
stępca wójta gminy Lipno Kazi-
mierz Mątowski. – Nasze finan-
se dotyczące oświaty cały czas 
spadają, nie odwrotnie. Wydatki 
na oświatę rosną, a subwencja 
maleje. Wydatki biorą się więc 
z budżetu gminy, nie ma innego 
wyjścia.

Wydatki na gminną oświatę 
wrosły przez ostatnie pięć lat 

o 2 miliony złotych, a subwen-
cja w tym samym czasie zmalała 
o około 1 milion złotych.

Gmina musi dokładać
– W stosunku do planowa-

nej subwencji, którą otrzymali-
śmy w listopadzie, w tej chwili 
otrzymaliśmy subwencję koń-
cową zmniejszoną o 249 tysięcy 
złotych – ujawnia Mątowski. – 
Jak widać, subwencja maleje na-
wet w stosunku do planowanej. 
Zadań nam przybywa, a pienię-
dzy brakuje. Te pieniądze, jak 
radny Celmer mówi, gdzieś są. 
Tak, one są w budżecie gminy. Ja 
byłem na spotkaniu z panią mi-
nister, kiedy była wprowadzana 
reforma oświaty i wtedy pani 
minister burmistrzowi z Kowala 
powiedziała, że pieniędzy należy 
szukać w subwencji, a nie wyda-
wać je na inne cele niż oświato-
we, tylko to znaczy, że jeśli my 
wydajemy szesnaście i pół mi-
liona, a dostajemy dziewięć, to 
nie wiem, gdzie je znaleźć w tej 
subwencji.

Corocznie maleje liczba 
uczniów w szkołach gminy Lip-
no i to jest jedna, zdaniem za-
stępcy wójta, z przyczyn obni-
żania subwencji. Nie dotyczy to 
jednak tylko naszej gminy i to 
widać z kroków podejmowanych 
przez innych włodarzy w ca-
łym kraju. Stowarzyszenie gmin 
wiejskich wystosowało nawet do 
premiera prośbę o zrewidowa-
nie systemu naliczania subwen-
cji, o zmianę sposobu subwen-
cjonowania. Wójt naszej gminy 
Andrzej Szychulski też pod tym 
pismem podpisał się. Okazuje 
się bowiem, że wszystkie gminy 
wiejskie tracą i są stawiane pod 
ścianą.

Coraz mniej uczniów
– Nauczycielom trzeba za-

płacić, osiemdziesiąt dwa pro-
cent u nas to są wydatki na-

uczycielskie, w tym roku na 
podwyżkę, która obowiązuje 
od 1 stycznia, była wprowadzo-
na w marcu i jeżeli ona będzie 
realizowana przez cały rok to 
gmina poniesie koszty w gra-
nicach 460 tysięcy – wyjaśnia 
Kazimierz Mątowski. – Takie są 
realia. Ubywa dzieci, ale też my 
i wiele gmin wiejskich odczuwa 
już skutki reformy, bo jeśli do 
gimnazjum były zwożone dzie-
ci i w oddziałach było po dwa-
dzieścia czy dwadzieścia pięć 
osób, i uczył jeden nauczyciel, 
tak teraz te same dzieci trafiły 
do szkół podstawowych do klas 
siódmych i ósmych, i jeden na-
uczyciel uczy na przykład dzie-
sięcioro, a nawet nieraz pięcioro 
uczniów. Subwencja jest taka 
sama, opłaty są takie same. 
Subwencja głównie opiera się 
na liczbie dzieci i to są właśnie 
złe metody finansowania oświa-
ty, o zmianę których proszą 
związki zawodowe nauczyciel-
stwa polskiego. Skoro minister 
edukacji ustanawia wysokość 
płac nauczycielskich, to niech 
państwo centralnie pokrywa te 
koszty. Niech zabierze samo-
rządom subwencje, a przesyła 
dotacje tak, żeby pokryły płace 
nauczycielskie przynajmniej.

Tabele finansowe w oświacie 
gminy Lipno zaprezentowane 
przez zastępcę wójta już nie wy-
glądają dobrze, a jak zapowiada 
włodarz, będzie jeszcze trudniej 
w przyszłym roku szkolnym. 
Wtedy bowiem w szkołach gmi-
ny Lipno ubędzie stu pięćdzie-
sięciu uczniów gimnazjów, bo 
tego typu szkół już nie będzie 
na mapie edukacyjnej. Subwen-
cja wtedy, zgodnie z wyliczenia-
mi władz gminy, zmaleje jeszcze 
o ponad milion złotych.

– Dziękuję za wyjaśnienia, 
ale na pewno potrzebujemy do-
kładnego spojrzenia na ten te-
mat i wprowadzania pewnych 
reform oświatowych wewnątrz 
samorządów – podsumowuje 
radny Edward Celmer. – Wiado-
mo, że dzieci jest mniej i za tym 
wpływy będą maleć. Potrzeba 
więc odważnych decyzji wójta. 
I dotyczy właśnie samorządów, 
i nie trzeba się bać.

I wrócił temat małych szkół, 
z malejącą ciągle liczbą uczniów. 
Jedną z takich właśnie w gminie 
Lipno jest szkoła w Trzebiegosz-
czu, w okręgu wyborczym Cel-
mera.

Likwidować szkoły?
– Takie właśnie odważne 

decyzje, o których mówi rad-

ny Celmer to likwidacja małych 
szkół – ripostuje Kazimierz Mą-
towski. – I nie wiem, czy radny 
mówi o szkole ze swojego okrę-
gu? Szkoła w Trzebiegoszczu 
wcale dobrze się nie ma, wy-
starczy wejść do ewidencji lud-
ności i sprawdzić jakie są liczby 
urodzeń dzieci nie tych, które 
już teraz chodzą do tej szkoły, 
ale następnych roczników. Ta 
przyszłość szkoły nie jest do-
bra. Jeśli zmieni się sposób na-
liczania na małe szkoły, to my 
inaczej będziemy funkcjonować 
jako gmina. Ciężar oświaty jest 
zrzucany na samorządy.

Szkoła w Trzebiegoszczu 
istnieje, budynek jest remonto-
wany, obecnie trwają roboty bu-
dowlane związane z termomo-
dernizacją obiektu. Wszystkie 
zaplanowane prace, jak infor-
muje włodarz gminy, przebiega-
ją zgodnie z harmonogramem. 
Gmina inwestując w budynek 
szkoły, zakłada oczywiście jego 
funkcjonowanie w przyszłości. 
Jest jednak placówka w Trzebie-
goszczu najmniejszą liczebnie 
szkołą w gminie. Nie na napa-
wa też optymizmem sytuacja 
demograficzna w rejonie tejże 
podstawówki. Jeśli nie będzie 
dzieci czy będzie ich jeszcze 
mniej niż teraz, ciężar finanso-
wy dla gminy utrzymania szkoły 
będzie rósł. Z drugiej strony każ-
dy wie, że oświata dochodowa 
nigdy nie była i nie będzie, a że 
trzeba za nią coraz więcej pła-
cić, to efekt i kryzysu demogra-
ficznego, i reformy oświatowej. 
Póki co jednak ze znalezieniem 
pieniędzy borykać się muszą 
włodarze gminy, uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele wszystkich 
szkół w gminie Lipno mogą spać 
spokojnie.

– Ta szkoła jakoś zawsze 
była do rozwiązania i zawsze 
straszyliście – przypomina rad-
ny Edward Celmer. – A ona się 
dobrze ma. Nie możemy patrzeć 
na liczbę urodzeń, bo ta jest 
mocno zróżnicowana w danych 
okresach i może w pewnym 
momencie nastąpić zaskoczenie 
pozytywne, a będziemy mieć 
problem wtedy. Teraz trzeba 
wnioskować, wszystkie samo-
rządy w jednakowym tonie i na 
pewno ministerstwo edukacji do 
pozytywnych wniosków przy-
chyli się. Trzeba być dobrej my-
śli. Starczyło na dzieci, starczy 
i na szkoły. Może jedynie admi-
nistrację trzeba będzie ograni-
czyć, ale na dzieci musi zostać.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Kandydują do sejmu
GMINA LIPNO  Dwie uczennice ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Maliszewie: Wiktoria Urbańska i Wik-
toria Kolczyńska zostały zgłoszone i zarejestrowane do udziału w XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jej 
organizatorem jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut 
Pamięci Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji

To wielkie wyzwanie dla na-
szych utalentowanych uczennic 
z Maliszewa. Reprezentowanie swo-
jej szkoły, gminy i regionu w sejmie 
to nie lada zadanie. Dziewczyny do-
kładnie się do tego przedsięwzięcia 
przygotowują, a dzięki temu lokal-
na społeczność ma szansę poznać 
sylwetkę, dokonania i losy lokalne-
go parlamentarzysty, pochodzące-
go z Radomic, Tadeusza Świecickie-
go.

– Celem projektu jest nauka 
postaw patriotycznych i obywatel-
skich oraz współodpowiedzialność 
młodych ludzi za podtrzymywa-
nie i rozpowszechnianie tradycji 
narodowej i państwowej – mówi 
dyrektor szkoły w Maliszewie Iwo-
na Kornacka. – Nasze kandydatki 
do młodzieżowego parlamentu to 
pasjonatki historii i współczesne 
zagadnienia z dziedziny społeczno-
politycznej nie są im obce. Wikto-
ria Kolczyńska i Wiktoria Urbańska 
rejestrację na liście kandydatów 
potraktowały jako sygnał do rozpo-
częcia pracy. Zaczęły od kwerendy 
dokumentów, co pozwoliło im za-
poznać się z zasobami materiałów 
na wybrany temat. Później pra-
cowały nad wyborem zagadnień, 
a następnie opracowały wybrany 
temat. Temat przewodni tegorocz-
nej rekrutacji to: „Posłowie Sejmu II 
RP. Ich losy i działalność w okresie 
II wojny światowej i okupacji”. Myśl 

przewodnia, wybrana na tę kaden-
cję wiąże się z setną rocznicą wybo-
rów do pierwszego powojennego 
parlamentu RP, a dla naszej szkoły, 
którą reprezentują dziewczyny jest 
naturalną kontynuacją obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, jak również 100-
lecia powstania Szkoły Podstawo-
wej w Maliszewie.

Wiktoria Kolczyńska i Wiktoria 
Urbańska odnalazły postać Tade-
usza Świecickiego, zebrały doku-
mentację i zaznajamiają z dokona-
niami społeczność. Mało bowiem 
kto z młodych ludzi zna dokonania 
naszego parlamentarzysty z Rado-
mic.

– Parlamentarzysta z Rado-
mic, czyli Tadeusz Świecicki urodził 
się w roku 1880, a zmarł w 1945 
roku – opowiadają uczennice 
szkoły podstawowej w Maliszewie 
Wiktoria Urbańska i Wiktoria Kol-
czyńska. – Postać Tadeusza Świe-
cickiego znana jest na naszym te-
renie, ale uważamy, że zasługuje  
na pokazanie szerszemu kręgowi 
odbiorców. Tadeusz Świecicki uro-
dził się 21 grudnia 1880 roku w ma-
jątku Staw położonym koło Chełma 
Lubelskiego. Ukończywszy studia 
w Wiedniu i Paryżu, powrócił do 
Polski i nabył majątek Radomice 
koło Lipna, w którym gospoda-
rował z żoną Jadwigą Garczańską, 
którą poślubił w 1912 roku. Docze-

kali się trójki dzieci. W roku 1914 zo-
stał radcą Towarzystwa Ziemskiego 
w Płocku, którego niedługo później, 
bo 1 sierpnia tegoż roku został pre-
zesem. Czasy były trudne, trwała 
wojna. Wspomnienie o niej, może 
nieco żartobliwe umieścił w swojej 
książce, mówiąc „Po wyjeździe woj-
ska stwierdziłem brak kilku najpięk-
niejszych krów i wszystkich koni”. 
Zaangażowany politycznie, bacz-
ny obserwator życia społecznego 
i człowiek patrzący w przyszłość, 
stwarzał jej wizję np. w książce pt. 
,,Jaką drogą należy nam iść” wyda-
ną w 1916 roku. Przez cały okres 
wojny prowadził działalność poli-
tyczną. Stanął na czele Tajnego Wy-
działu Politycznego. Napisał dużą 
ilość ulotek i odezw propagujących 
ideologię narodowowyzwoleńczą. 
Był z przekonania demokratą, niósł 
ofiarną pomoc wszystkim polskim 
działaczom niepodległościowym, 
nawet jeśli byli jego przeciwnikami. 
Brał również czynny udział w ak-
cjach charytatywnych: organizował 
pomoc, posiłki i odzież dla ucie-
kinierów oraz ochronki dla sierot 
wojennych. Pomagał także w or-
ganizowaniu szkolnictwa. Ratował 
księgozbiór Biblioteki Publicznej 
i szkolnej województwa płockiego. 
7 lipca 1916 roku Tadeusz Świecicki 
został prezesem organizacji ,,Ma-
cierz Szkolna”. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości wziął udział 
w wyborach do Sejmu Konstytu-
cyjnego i stanął w tym czasie na 
czele organizacji katolicko-narodo-
wej. Dzień 10 kwietnia 1921 roku był 
dla niego dniem szczególnym, po-
nieważ uhonorowano go Krzyżem 
Walecznych za udział w obronie 
Płocka, a odznaczenie to otrzymał 
z rąk samego marszałka Piłsudskie-
go.

5 listopada 1922 roku Tadeusz 
Świecicki został posłem na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej. Piastował 

tę godność dwukrotnie, był posłem 
I i II kadencji. Drugi raz wybrano 
naszego reprezentanta Tadeusza 
Świecickiego do sejmu w 1928 roku. 
Po rozwiązaniu Sejmu nie brał już 
udziału w następnych wyborach. 
W roku 1932, wraz z Franciszkiem 
Wybultem wydał pracę historycz-
ną  ,,Mazowsze Płockie w czasach 
wojny światowej i powstania Pań-
stwa Polskiego”. Niestety niedługo 
po wybuchu wojny aresztowano 
go i osadzono w obozie w Dachau. 
Po zwolnieniu z obozu, znalezio-
no Świecickiego nieprzytomnego 
na stacji kolejowej, skąd zabrał go 
jeden z rolników z regionu lipnow-
skiego.

– 1 sierpnia 1944 roku w War-
szawie zastał Tadeusza Świecickiego 
go wybuch powstania – informują 
nasze kandydatki do sejmu dzie-
cięcego Wiktora Urbańska i Wikto-
ria Kolczyńska. – Po upadku po-
wstania Świecicki opuścił stolicę. 
Kończyła się II wojna światowa, 
a wkraczające do Radomic wojska 
sowieckie źle traktowały ziemian. 
Czarę goryczy przelała konfiskata 
majątku naszego parlamentarzy-
sty. Tadeusz Świecicki wraz z rodzi-
ną przeniósł się wtedy do majątku 
w Sędzimirowicach koło Kalisza. 
Zmarł, w następstwie wypadku 
przy młockarni, 3 października 1945 
roku. Pochowano go na cmentarzu 
parafialnym w miejscowości Staw 
w gminie Blaszki w pobliżu Sędzi-
mirowic.

A teraz Wiktoria Kolczyńska 
i Wiktoria Urbańska dbają o to, by 
ta niezwykła postać, zasłużony dla 
kraju reprezentant gminy Lipno 
i wsi Radomice, na zawsze pozo-
stał w pamięci mieszkańców naszej 
gminy i regionu. Spisanie tej hi-
storii przez młode pasjonatki daje 
nam nadzieję, że już nikt nigdy nie 
zapomni, że mieliśmy w polskim 
sejmie posła z Radomic.

Miłośniczki lokalnej historii 
promują postać Tadeusza Świecic-
kiego i naśladują w pewien sposób, 
bowiem również, jak ich bohater, 
ubiegają się o miejsce w polskim 
sejmie. Na razie chodzi oczywiście 
o sejm dzieci i młodzieży, ale… kto 
wie, może za parę lat w myśl przy-
słowia „Czym skorupka za młodu 
nasiąknie…”. Nasze kandydatki do 
sejmu dzieci i młodzieży umiłowa-
nie historii, małej ojczyzny i dzie-
jów swojego regionu mają we krwi 
i doskonale sprawdzają się w swo-
ich rolach godnych reprezentantek 
szkoły w Maliszewie i gminy Lipno.

W projekcie rekrutacyjnym 
do sejmu dzieci i młodzieży biorą 
udział dwuosobowe zespoły z ca-
łego kraju, składające się z uczniów 
w wieku 13-17 lat. Podobnie jak 
w zeszłym roku, w ramach realiza-
cji zadania rekrutacyjnego ucznio-
wie muszą podjąć działania na 
rzecz swoich środowisk lokalnych 
związane z tematyką sesji. Relację 
z ich przebiegu zamieszczają  na-
stępnie na platformie internetowej. 
Rekrutacja ma na celu wyłonienie 
460 uczestników z całej Polski. Na-
grodą dla autorów najwyżej oce-
nionych prac będzie udział w po-
siedzeniu w Sali Plenarnej Sejmu 1 
czerwca w charakterze uczestnika 
lub uczestniczki. Ponadto najlep-
szy zespół z każdego województwa 
oraz trzy najwyżej ocenione ze-
społy z całej Polski wezmą udział 
w seminariach oraz posiedzeniu 
komisji, które odbędą się w dniach 
11-12 maja. Organizatorem XXV sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kan-
celaria Sejmu we współpracy z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej, 
Instytutem Pamięci Narodowej 
oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Do tematu wrócimy.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

Dobrzyń nad Wisłą

Przedszkolaki 
słuchały utworów Moniuszki
5 maja mija 200 lat od daty narodzin wybitnego polskiego kompozytora i wiel-
kiego patrioty Stanisława Moniuszki. W związku z tym Senat RP podjął uchwałę 
o ustanowieniu roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki.

Włączając się w ogólnopol-
skie obchody święta Moniuszki 
Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” 
zorganizował dla najmłodszych 
mieszkańców gminy audycję mu-
zyczną pod tytułem „POLSKIE 

ABC - wiosna radosna Stanisła-
wa Moniuszki”. Występ, na który 
oprócz muzyki samego Moniusz-
ki, składały się także elementy 
aktorskie, zabawy z dziećmi  i cie-
kawostki o życiu kompozytora, 

zaprezentował zespół Camerata 
Vladislavia z Włocławka. Na mini 
koncert do ŻAKA przybyły dzieci 
z niemal wszystkich przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych z te-
renu gminy.

Ponad 40-minutowy kon-
cert pełen ruchu, muzyki, zaba-
wy a jednocześnie ciekawostek 
porwał wszystkie przedszkolaki, 
które głośnymi oklaskami, okrzy-
kami i spontanicznym wybuchem 
śmiechu dawały temu wyraz. Na 

zakończenie wielką niespodziankę 
najmłodszym sprawił burmistrz 
Piotr Wiśniewski, który wraz 
z wiceburmistrzem Sebastianem 
Olewińskim częstował dzieci cu-
kierkami.

(ak), fot. nadesłane
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LIPNO  W minioną sobotę członkowie lipnowskiego koła Polskiego Związku Niewidomych uczestniczyli 
w spotkaniu z terapeutami fundacji Werwa Team. Głównym punktem programu była prezentacja robo-
ta terapeutycznego, czyli foki Paro

Foka dała ukojenie

– Korzystając z zaproszenia 
Krzysztofa Suchockiego, gościmy 
dzisiaj z foką Paro w PZN w Lipnie 
– mówią Monika Kamińska i Ewa 
Madej z fundacji Werwa Team. – 
Uczestnicy spotkania mają okazję 
osobiście spróbować terapii. Spo-
tkanie z foką wyzwala w niewido-
mych dużo pozytywnych emocji. 
Na tym bowiem polega terapia 
Paro. Łagodne dotykanie, głaska-
nie i masaż stymuluje wydziela-
nie endorfin, czyli naturalnych 
substancji przeciwbólowych. Po-
budza funkcje odpornościowe 
organizmu i obniża poziom kor-
tyzolu i noradrenaliny, czyli hor-
monów stresu. Kontakt z Paro 
łagodzi napięcia emocjonalne, 
stres i sprawia radość. Podsta-
wowym środkiem oddziaływania 
terapeutycznego jest rozmowa 
z drugim człowiekiem, zachęca-
nie do budowania zaangażowania 
i wyrażania swoich uczuć, łago-
dzenie poczucia samotności. Dzi-
siaj w Lipnie z pewnością każdy 
uczestnik spotkania czuje dobry 
wpływ Paro i może przyjemnie 
spędzić z naszą terapeutką kilka 
radosnych chwil. Mamy oczywi-
ście nadzieję, że spotkamy się po-
nownie wkrótce.

Niewidomi i niedowidzący 
spotkali się z prezesem fundacji 
Wiolettą Borowicz, sekretarzem 
fundacji Moniką Kamińską, tera-
peutką i wiceprezesem Ewą Ma-
dej oraz Mirosławem Nawrotkiem 

z rady fundacji. Głównym jednak 
terapeutą tego dnia dla naszych 
niepełnosprawnych wzrokowo 
była foka, czyli robot terapeu-
tyczny o niezwykłych właściwo-
ściach. Terapeuci opowiedzieli, 
czym zajmuje się fundacja i jakie 
zastosowanie ma foka.

Fundacja Werwa Team to 
organizacja działająca na rzecz 
dzieci, aktywizująca osoby star-
sze i niepełnosprawne, organizu-
je wszelką pomoc potrzebującym, 
a także zajmuje się prowadzeniem 
terapii polisensorycznej z udzia-
łem robota terapeutycznego Paro 
oraz promowaniem idei wolonta-
riatu. Bo od wolontariatu wszyst-
ko w Werwie zaczęło się. Obecnie 
fundacja współpracuje także z ar-
tystą plastykiem Jackiem Kamiń-
skim.

– Organizujemy akcje cha-
rytatywne, koncerty, zbiórki pu-
bliczne – wymieniają terapeutki. 
– Głównie jednak prowadzimy 
zajęcia terapeutyczne w szko-
łach, przedszkolach, domach 
pomocy społecznej, placówkach 
opiekuńczych, zajęcia pozalekcyj-
ne, zajęcia plastyczne. Zachęcamy 
do współpracy z nami, do korzy-
stania z terapii foką. To nie jest 
maskotka. Terapia ta jest prze-
znaczona dla niewidomych, au-
tystyków, dla dzieci i dorosłych, 
bo ona pozwala wyciszyć się. 
Skonstruowana została z myślą 
o osobie w depresji, a więc jest 

doskonałym terapeutą dla osób 
z depresjami i chorobami tego 
typu. Relaksuje, odpręża, wyci-
sza, motywuje do działania. Foka 
doskonale sprawdza się u dzieci 
z problemami agresji.

Paro to terapeutyczny robot 
osobisty japońskiej produkcji wy-
glądający jak foka, pełni rolę zwie-
rzęcia domowego w miejscach, 
gdzie ich przebywanie jest zabro-
nione lub zwyczajnie utrudnione 
czy niemożliwe, w szpitalach oraz 
domach starców, przedszkolach, 
domach opieki, placówkach opie-
kuńczych. Ma własny charakter, 
który zmienia się w zależności od 
tego, jak się go traktuje. Japońscy 
inżynierowie projektowali go 12 
lat.

– Fokę osoba chora traktuje 
we właściwy sobie sposób, głasz-
czą, mówią do niej, przytulają 
– wyjaśniają terapeutki Werwy 
Team. – Robot jest bardzo drogi 
i dlatego zakup jego indywidual-
nie jest praktycznie niemożliwy 
i dlatego nasze wizyty terapeu-
tyczne z foką są tak ważne i po-
żądane. Każdy, kto potrzebuje ta-
kiej pomocy, może skontaktować 
się z nami. Swoją siedzibę mamy 
w Czernikowie, a kontaktować 
można się za pośrednictwem fa-
cebooka. Foka zachwyca i zainte-
resowanie nią jest ogromne. Foka 
nie wywołuje skrajnych, nega-
tywnych emocji, złych skojarzeń.

Paro to biała foka o ciemnych 
oczach. Kiedy położy się rękę na 
niej, dotknie, przytuli, ta porusza 
się i piszczy. Jest japońskim wy-
nalazkiem stosowanym na całym 
świecie. Ma 57 cm i waży 2,7 kg. 
Jest równie biała i włochata jak 
foka kanadyjska, która była jej 
pierwowzorem. Paro jest jednak 
znacznie czystsza i bardziej cier-
pliwa. Posiada sierść o właściwo-
ściach antybakteryjnych i pozy-
tywnie przeszła test głaskania, 
który polegał on na sprawdzeniu 
trwałości i niezawodności czujni-
ków umieszczonych w foce po-

przez ich stymulację sto tysięcy 
razy.

Jeden z egzemplarzy robota 
Paro trafił do działu przyszłości 
w National Museum of Emerging 
Science and Innovation w Tokio. 
Wszystkie zgromadzone tam ro-
boty mają za zadanie służyć czło-
wiekowi – ratować go, zabawiać 
lub pomagać. Paro jest jednak 
inny, bo to maszyna służąca do 
okazywania uczuć, a nawet coś 
więcej – maszyna posiadająca 
uczucia, jak zapewniają jej pro-
ducenci. Foka jest zadowolona, 
gdy się ją głaszcze, a zła, gdy się ją 
bije. „Komunikacja z robotem ku 
pokrzepieniu serc” – głosi hasło 
promujące robota terapeutycz-
nego. Kiedy ktoś do niego mówi, 
Paro odwraca łeb w stronę, z któ-
rej dobiega głos. Kiedy zakryje 
mu się pysk, zamyka oczy. Podob-
no pamięta także, jak się nazywa, 
a jego wąsy są szczególnie wrażli-
we na dotyk.

Twórca robota, Takanori Shi-
bata, wybrał formę foki z uwagi na 
to, że człowiek niezbyt dokładnie 
zna to zwierzę. Paro ma relakso-
wać i jednocześnie pobudzać, nie 
śliniąc się i nie wydając nieprzy-
jemnego zapachu. Jak wykazują 
badania, te sztuczne zwierzęta 
pozytywnie oddziałują na psychi-
kę osób starszych. Sprawiają, że 
seniorzy są bardziej odporni na 
stres. Jeden pluszowy robot wraz 
z serwisem i trzyletnią gwarancją 
kosztuje 420 tysięcy jenów, czy-
li około 3 tysięcy euro. Gdy Paro 
trafia do serwisu, jest czyszczony 
specjalnym preparatem, a pro-
gram komputerowy sprawdza 
działanie jego wszystkich funkcji. 
Podczas procesu produkcyjnego 
każda foka zostaje wyposażone 
w taki sam charakter. Jednak cha-
rakter niektórych robotów z cza-
sem się psuje, np. gdy często bije 
się je po głowie. Paro reaguje na 
bicie krótkim, przeraźliwym sko-
wytem. Z uwagi na fakt, że ciągłe 
leżenie na grzbiecie aktywuje 

długotrwałą pamięć robota, może 
dojść potem do sytuacji, że foka 
mająca za sobą traumatyczne 
przeżycia będzie nieprzyjemnie 
piszczeć także podczas głaskania.

– Gdy pozytywnie odpowie-
działem na propozycję wizyty foki 
u naszych niepełnosprawnych, za-
stanawiałem się, czy to dobra de-
cyzja, ale dzisiaj, kiedy od godziny 
obserwuję reakcje na terapię, już 
wątpliwości nie mam żadnych – 
mówi prezes lipnowskiego koła 
PZN Krzysztof Suchocki. – Ludzie 
wyciszają się, są szczęśliwi, spo-
kojni, pochłonięci tym robotem. 
Bardzo cieszę się, że z takiej for-
my terapii mogli skorzystać nasi 
niewidomi i niedowidzący. Dla 
nas wszelkie formy wsparcia, te-
rapii są niezwykle potrzebne, bo 
nie zawsze jest wspaniale. Moim 
zadaniem jest zapewnienie człon-
kom związku jak najlepszej oferty 
i robię wszystko, żeby taką mieli. 
Z tego miejsca już zapraszam na 
wspólne świętowanie z naszymi 
niepełnosprawnymi dnia mamy, 
taty, dziecka. Zadbamy, by nikt 
nie czuł się sam i każdy otrzymał 
życzenia i prezenty. Będzie wielka 
niespodzianka od dzieci ze szko-
ły nr 2 w Lipnie, które doskonale 
nas rozumieją i dla nas ślicznie 
występują, sprawiając niezwykłe 
prezenty dla członków związku 
niewidomych. A to wszystko od-
będzie się w czerwcu.

Sobotnia terapia niewido-
mych i niedowidzących przy-
prawiała o wielką radość nie tyl-
ko terapeutów, ale wszystkich 
uczestników spotkania, które od-
było się w lipnowskim Miejskim 
Centrum Kulturalnym.

– Jest cudna, taka mięciut-
ka, cichutka i dobra – nie kryje 
zadowolenia i wzruszenia Maria. 
– Bardzo mi dobrze z tą foczką, 
czuję taki duży spokój. Cieszę się, 
że ją poznałam i mogę tulić, mó-
wić do niej i razem się cieszyć.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

23 marca w Piotrkowie Kujawskim odbył się etap diecezjalny w rozgrywkach Li-
turgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej halowej.

Kikół

Sukces ministrantów
Ministranci z Kikoła obro-

nili tytuł z ubiegłego roku i za-
jęli pierwsze miejsce, zostając 
najlepszą drużyną w Diecezji 
Włocławskiej w kategorii Szko-
ła Podstawowa rocznik 2007-
2011. Wcześniej wygrali turniej 
w Dekanacie Lipnowskim oraz 
w Rejonie Włocławskim. Młodzi 

piłkarze z Kikoła reprezento-
wać będą Diecezję Włocławską 
na Mistrzostwach Polski LSO, 
które odbędą się 1-2 maja 2019 

DrużyNa w skłaDzIe:
Rączkiewicz Jakub, Furmański Kacper, Jackowski Jakub, Małecki Brajan, 
Orylski Wiktor, Sztandarski Bartłomiej, Wasilewski Wiktor, opiekun dru-
żyny ks. Krzysztof Maciaszek

roku w Skierniewicach i Socha-
czewie. Opiekunem drużyny jest 
ks. Krzysztof Maciaszek.

(ak), fot. nadesłane
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LIPNO  III Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Żołnierze wyklęci” zaowocował  szeroką wiedzą o ks. arcybiskupie 
Antonim Baraniaku i pomysłem na utworzenie w mieście miejsca pamięci ku czci żołnierzy wyklętych

ocalają pamięć o wyklętych

– Mam taki pomysł, żeby 
ufundować tablicę żołnierzom wy-
klętym, bo pamięć już jest dzięki 
festiwalowi, a tablicy żadnej nie 
mamy – proponuje radna Anna 
Domeradzka. – Inicjatywę przy-
wracania pamięci żołnierzom wy-
klętym realizuje stowarzyszenie 
„Tożsamość” przy udziale Urzędu 
Miasta, ranga festiwalu wzrasta, 
co było widać w czasie imprezy – 
zauważa burmistrz Paweł Banasik.

Stowarzyszenie „Tożsamość” 
doskonale radzi sobie z ocalaniem 
pamięci o żołnierzach, przywra-
caniem jej, a nawet budowaniem 
od podstaw w naszym społe-
czeństwie, wśród młodych i doro-
słych. Konkurs wokalny pozwala 
zapoznać się z historią młodym, 
coroczne spotkania z wyklętymi 
czy świadkami żołnierzy wyklę-
tych natomiast zaznajamia z tymi 
wydarzeniami i osobami ludzi do-
rosłych. W tym roku uczestnicy 
festiwalu poznali postać ks. Anto-
niego Baraniaka.

– Abp Antoni Baraniak to je-
den z najbardziej zasłużonych, 
a w stosunku do zasług – najbar-
dziej zapomniany, bohaterski ka-
płan, którego przez analogię do 
losów tysięcy prześladowanych 
żołnierzy podziemia niepodległo-
ściowego w Polsce możemy nazy-
wać Żołnierzem Niezłomnym Ko-
ścioła. Za ten film reżyser Jolanta 
Hajdasz otrzymała II Nagrodę Wol-
ności Słowa przyznawaną przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich – mówi 
radny miejski i przedstawiciel Sto-
warzyszenia „Tożsamość” Zbigniew 
Naioróski. – Festiwal cieszy się 
coraz większą popularnością, po-
zwala więc coraz większej liczbie 
osób poznać historię powojenną 
Polski, która w szkole była, i co 
gorsza nadal się zdarza, jest zapo-
mniana, przemilczana albo prze-
kłamana. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przybyłym na festiwal 
upamiętniający żołnierzy niezłom-
nych – bohaterów, którzy „… nie 
są żadną bandą, tak jak ich zdrajcy 
nazywają…”.

Pomysł radnej Domeradzkiej 
doskonale wpisuje się w rosnącą 
rangę upamiętniania żołnierzy 
wyklętych w Lipnie. Być może spo-
tka się z przychylnością, zaanga-
żowaniem i w Lipnie tablica także 
pojawi się.

Trzeci festiwal odbył się pod 
znakiem filmu „Żołnierz niezłom-
ny kościoła”, opowiadającego o tra-
gicznych losach i bohaterstwie 
arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 
Zaraz po filmie z widzami spotkała 
się jego reżyser Jolanta Hajdasz.

– Dziękuję, że poświęciliście 

swój czas i chcieliście zająć się hi-
storią osoby, która miała zostać 
zapomniana – mówiła do lipnow-
skich widzów Jolanta Hajdasz, re-
żyserka trzech filmów dokumen-
talnych księdzu Baraniaku. – Jeśli 
ktoś nie słyszał o księdzu Barania-
ku, to nie trzeba się tego wstydzić, 
bo o nim w szkołach nie uczono, 
a to jest osoba bardzo ważna. Ja 
sama, gdy zaczynałam pracę nad 
tym filmem, a jestem dziennikarką 
z ponad dwudziestoletnim stażem 
w prasie, radiu, telewizji, wiedzia-
łam, że ktoś taki był arcybiskupem 
poznańskim, ale ja nigdy go nie 
spotkałam. Dziesięć lat temu by-
łam w komisji przy arcybiskupie 
poznańskim, wtedy opiekował się 
nami biskup Marek Jędraszewski 
i to on odkrył tę postać, on był 
święcony przez arcybiskupa Bara-
niaka. Biskup Jędraszewski znalazł 
w Instytucie Pamięci Narodowej 
dokumenty, które pokazywały, 
że arcybiskup Baraniak był aresz-
towany razem z prymasem Wy-
szyńskim, był jego sekretarzem, 
trafił na Rakowiecką i była tam 
torturowany przez dwadzieścia 
siedem miesięcy po to, by zrobić 
proces pokazowy, by ludziom zwy-
czajnym pokazać, że kościół dzia-
ła na szkodę narodu, myśli tylko 
o bogaceniu się, że współpracuje 
tylko z przeciwnikami polskiego 
państwa. Te scenariusze zrealizo-
wano we wszystkich krajach bloku 
wschodniego, tylko w Polsce to się 
nie udało. Wszędzie skompromi-
towano kościół, ludzie uwierzyli 
i odwrócili się od kościoła, dzisiaj 
w Czechach ponad siedemdziesiąt 
pięć procent ludzi jest ateistami, 
parafie w Pradze nie mają pro-
boszczów, to nie są dane tajne, 
ludzie przez miesiące nie odbierają 
z kostnicy swoich zmarłych, bo jak 
ktoś nie jest wierzący, to nie widzi 
sensu organizowania pogrzebu. Do 
tego prowadzi ateizm. Ja tym fil-
mem chcę pokazać, że my mamy 
bohatera, księdza arcybiskupa, 
którego zdrowie w więzieniu zo-
stało zrujnowane, jego plecy do 
końca życia były pokryte bliznami 
po biciu prętem metalowym. Są 
ślady po oparzeniach, bo go w cza-
sie śledztwa przypalano papiero-
sami. Miał źle przeprowadzoną 
operację wyrostka robaczkowego, 
odmawiano mu pomocy lekarza, 
trzymano w karcerze suchym, czy-
li ciemnicy w której nie widzi się 
kompletnie nic, bez jedzenia i pi-
cia, bez urządzeń sanitarnych. On 
tam spędził osiem dni, nago, w od-
chodach, a tam po paru minutach 
człowiek wariuje, nie wie się, kiedy 
jest dzień, a kiedy noc. I w karcerze 
mokrym, czyli fekaliach, z kapiącą 

na głowę wodą. Po pierwszej dobie 
tej tortury ból rozsadza czaszkę. 
Wytrzymać coś takiego i nie ze-
znać niczego przeciwko pryma-
sowi Wyszyńskiemu i przeciwko 
kościołowi to jest bohaterstwo. 
I to, co mówił prymas na jego 
pogrzebie, że on uratował polski 
kościół, bo gdyby doszło do pro-
cesu pokazowego, my byśmy nie 
byli tym krajem, którym jesteśmy. 
Warto takiego bohatera pamiętać 
i wiedzieć, co mu zawdzięczamy. 
Władzom Lipna i organizatorom 
festiwalu gratuluję. Mój Poznań na 
pewno może czegoś takiego wam 
zazdrościć.

„Żołnierz niezłomny kościo-
ła” to drugi film Jolanty Hajdasz 
o arcybiskupie Antonim Barania-
ku. Warto film obejrzeć i warto 
poznać trudną drogę księdza Ba-
raniaka, polskiego biskupa, sa-
lezjanina, kapelana i sekretarza 
prymasów Polski Augusta Hlonda 
(1933-1948) oraz Stefana Wyszyń-
skiego (1949-1951), biskupa pomoc-
niczego gnieźnieńskiego w latach 
1951-1957, arcybiskupa metropolity 
poznańskiego w latach 1957-1977.

Antoni Baraniak w 1920 roku 
wstąpił do nowicjatu Towarzystwa 
Salezjańskiego w Kleczy Dolnej 
i 28 lipca 1921 roku złożył pierw-
szą profesję zakonną. W 1921-1924 
przebywał na studiach filozoficz-
nych w Studentacie Filozoficznym 
w Krakowie. 30 maja 1924 roku 
zdał maturę i 15 marca 1925 złożył 
śluby wieczyste w Zgromadzeniu 
Salezjańskim. W latach 1924-1927 
pracował jako wychowawca w Kle-
czy Dolnej, Czerwińsku i Warsza-
wie. Przełożeni zakonni skierowali 
go na studia teologiczne, które 
odbył w latach 1927-1931 na Papie-
skim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie. Święceń prezbiteratu 
udzielił mu 3 sierpnia 1930 roku 
w kościele Sióstr Karmelitanek 
w Krakowie arcybiskup Adam Ste-
fan Sapieha.

1 września 1933 objął stanowi-
sko sekretarza i kapelana prymasa 
Polski kardynała Augusta Hlonda. 
Z chwilą wybuchu II wojny świa-
towej wraz z prymasem Hlondem 
opuścił terytorium Polski i udał się 
do Rzymu. Następnie od 9 czerw-
ca 1940 roku do 1943 roku miesz-
kał w Lourdes, a w latach 1943-
1945 wraz z kardynałem Hlondem 
w klasztorze cysterskim w Haute-
combe w Sabaudii. W maju 1945 
roku udał się przez Paryż do Rzy-
mu, aby pracować u boku kardyna-
ła Hlonda. 20 lipca 1945 roku wraz 
z prymasem Hlondem powrócił 
do Polski, do Poznania. Po jego 
śmierci Hlonda został sekretarzem 
i kapelanem prymasa Stefana Wy-

szyńskiego. Pełnił tę funkcję do 26 
kwietnia 1951 roku, kiedy to został 
nominowany biskupem pomocni-
czym archidiecezji gnieźnieńskiej 
i biskupem tytularnym teodozjo-
politańskim. Święceń biskupich 
udzielił mu 8 lipca 1951 roku pry-
mas Wyszyński. Za swoje zawo-
łanie biskupie przyjął słowa „Daj 
mi duszę, resztę zabierz”. W okre-
sie od 1951 do 1953 roku pracował 
w sekretariacie Prymasa Polski.

W nocy z 25 na 26 września 
1953 roku został aresztowany ra-
zem z prymasem Wyszyńskim. 
Osadzono go w Areszcie Śled-
czym na Mokotowie. Tam przez 3 
lata poddawany był brutalnemu 
śledztwu przez oprawców z Urzę-
du Bezpieczeństwa. Był m. in. 145 
razy przesłuchiwany, niekiedy po 
kilkanaście godzin, zrywano mu 
paznokcie, przetrzymywano przez 
wiele dni bez ubrania w lodowatej, 
pełnej fekaliów celi. Mimo okrut-
nych tortur nie dał się złamać i nie 
obciążył prymasa, na czym zależa-
ło komunistycznym służbom. Uzy-
skanie takich zeznań umożliwiłoby 
wytoczenie Stefanowi Wyszyń-
skiemu procesu o zdradę państwa 
i działalność kontrrewolucyjną. 
Stan zdrowia ks. Baraniaka był już 
wtedy bardzo zły. Zwolniony 30 
października 1956 roku, ponow-
nie podjął obowiązki kierownika 
sekretariatu. 30 maja 1957 roku 
został mianowany przez papieża 
Piusa XII arcybiskupem, metropo-
litą poznańskim. 2 lipca 1957 roku 
objął rządy w archidiecezji. Paliusz 
przyjął 8 września 1958 roku z rąk 
infułata Bolesława Filipiaka w ar-
chikatedrze poznańskiej.

6 grudnia 1972 roku otrzymał 
pismo Stolicy Apostolskiej po-
twierdzające tytuł metropolitalny 
dla archidiecezji poznańskiej, a 2 
czerwca 1974 roku zostały uwień-
czone sukcesem jego długoletnie 
starania o utworzenie Papieskiego 
Wydziału Teologicznego w Pozna-
niu.

Po długotrwałej i ciężkiej 
chorobie zmarł na raka 13 sierp-
nia 1977 roku. Został pochowa-
ny w podziemiach poznańskiej 
katedry. Arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka upamiętnia popiersie 
w archikatedrze poznańskiej oraz 
pomnik w rodzinnej miejscowo-
ści, Sebastianowie. W październiku 
2017 roku arcybiskup Stanisław Gą-
decki poinformował o rozpoczęciu 
procesu beatyfikacyjnego. W tym 
samym roku, w 40. rocznicę jego 
śmierci, Sejm RP przyjął upamięt-
niającą go uchwałę. W 100. roczni-
cę odzyskania niepodległości przez 
Polskę prezydent RP Andrzej Duda 
na Zamku Królewskim w Warsza-

wie odznaczył go pośmiertnie Or-
derem Orła Białego.

Po filmie lipnowianie licznie 
uczestniczyli w spotkaniu z reży-
serką. Nie brakowało pytań i po-
dziękowań. Widzowie dowiedzieli 
się, że Jolanta Hajdasz napotykała 
na problemy finansowe przy re-
alizacji filmu, że osobiście odwie-
dziła więzienie na Rakowieckiej 
i przerażające karcery, spotkała się 
z trzydziestoma świadkami dra-
matu arcybiskupa Baraniaka.

– Po tym filmie rozpoczęłam 
zbiórkę podpisów do prezydenta 
Dudy o odznaczenie arcybiskupa 
Baraniaka Orderem Orła Białego 
i o wszczęcie procesu beatyfikacyj-
nego arcybiskupa – wspomina Jo-
lanta Hajdasz. – I udało się w ciągu 
roku zebrać ponad dziesięć tysięcy 
podpisów. Prezydent Duda odzna-
czył arcybiskupa, a arcybiskup Gą-
decki wciąż czeka i my czekamy na 
wszczęcie procesu beatyfikacyj-
nego. To był ksiądz bowiem, który 
największą rolę przywiązywał do 
pomagania dzieciom. Jego pod-
opieczni wciąż pamiętają i mają od 
niego pamiątki, ołówek, cokolwiek, 
a przecież ksiądz Baraniak nie żyje 
już ponad czterdzieści lat. On wy-
święcił ponad sześciuset księży, 
to jest armia ludzi, których przy-
ciągnął do kościoła, on wybaczył 
swoim oprawcom, mówił o nich, 
że to biedni ludzie. Ludzie wspo-
minają rekolekcje z biskupem Ba-
raniakiem, rozdawanie cukierków, 
pierwsze filmy przywożone przez 
księdza Baraniaka. To wielka po-
stać i mam nadzieję, ze w Lipnie 
też zapisze się i będziecie o nim 
pamiętać. Ja zrobiłam trzy filmy 
o Baraniaku, wydałam je razem 
z książkami, materiałów mam bar-
dzo dużo. A zaczęło się od tego, 
że chciałam zrobić dobry film. 
Pion śledczy IPN umorzył śledz-
two w sprawie oprawców księdza, 
a żyło wtedy jeszcze pięciu z trzy-
dziestu i ja tym filmem zaprote-
stować chciałam przeciwko temu 
umorzeniu. Tym filmem udo-
wodniłam, że było inaczej i śledz-
two zostało wszczęte raz jeszcze, 
i jeszcze trwa. Ja czuję się strażni-
kiem tej historii, nie zostawię tego. 
Piszą do mnie ludzie znający arcy-
biskupa, bohaterów musimy znać. 
Zobaczcie, co się mówi o kościele 
dzisiaj, na ekrany wchodzą ohydne 
filmy pokazujące margines margi-
nesów tego, co w kościele, a gdzie 
to, co my kościołowi zawdzięcza-
my. Tylko gdy dzieje się coś w ży-
ciu wiemy, co zrobić. Duchowość 
nasza jest silna, bo mamy się na 
czym oprzeć.

Lidia Jagielska
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Bankowe debiuty
KIKÓŁ/LIPNO  W miniony piątek gimnazjaliści z Kikoła i członkowie lipnowskiego koła Polskiego Związ-
ku Niewidomych uczestniczyli w lekcjach bankowych prowadzonych przez przedstawicieli ogólnopolskie-
go projektu „Bakcyl”

Młodzi z sukcesem zaplano-
wali swój budżet, a niewidomi 
i niedowidzący dowiedzieli się jak 
skutecznie i bezpiecznie poruszać 
się na rynku bankowym. Warsz-
taty przygotowali: Jakub Bladziak 
i Emilia Chrol. To była wyjątkowa 
lekcja i inna niż standardowe za-
jęcia szkolne. Gimnazjaliści z klasy 
IIIc zmierzyli się bowiem z teorią 
bankowości, aby zaraz wykorzystać 
ją w praktyce i zaplanować swój 
budżet. A to wszystko pod okiem 
fachowców. Projekt „Bakcyl” reali-
zowany między innymi w szkole 
w Kikole to nic innego jak prze-
kazywanie dzieciom i młodzieży 
przez pracowników bankowych 
praktycznej wiedzy finansowej 
i umiejętności wykorzystywania 
usług finansowych tak, aby ułatwić 
im świadome i pomyślne funkcjo-
nowanie w nowoczesnym społe-
czeństwie.

– Jest to pierwsza lekcja, któ-
ra jest wprowadzeniem – mówi 
Emilia Chrol z Banku Spółdziel-
czego w Lipnie. – Jeśli spodoba się 
uczniom, chętnie przeprowadzimy 
kolejne zajęcia związane z inwe-
stowaniem, udzielaniem kredytów 
i planowaniem finansów. Kuba 
Bladziak był jednym z uczestni-
ków takich zajęć, a dzisiaj razem ze 
mną przekazuje wiedzę kolejnym 
uczniom. Za aktywność i trafne 
odpowiedzi uczniowie otrzymują 
od nas plusy, którymi mogą podre-
perować swoje wyniki. Warto więc 
angażować się i inwestować w do-
brą ocenę.

Bank Spółdzielczy w Lipnie 
jako partner projektu „Bakcyl” re-
alizowanego w partnerstwie z War-

szawskim Instytutem Bankowości 
(WIB) edukuje społeczeństwo na-
szego regionu już od ponad dwóch 
lat. Zaczęło się od wytypowania 
przez szefostwo placówki dwóch 
pracownic banku, przeszkolenia ich 
poświadczonego certyfikatem, ale 
przede wszystkim od zgłoszenia do 
Bakcyla. Joanna Borowicz i Emilia 
Chrol uczą dzieci w szkołach pod-
stawowych, ale też spotykają się 
z przedszkolakami i seniorami czy 
osobami niepełnosprawnymi.

– Razem z Bankiem Spółdziel-
czym działamy na rzecz podniesie-
nia wiedzy i kwalifikacji młodzieży 
z zakresu zarządzania finansami 
– mówi Jakub Bladziak. – Dzisiaj 
rozmawiamy o płatnościach bez-
pośrednich, planowaniu naszych 
wydatków oraz wpływów i zachęca-
my do korzystania z nowoczesnych 
usług bankowych. Korzyści z obro-
tu bezgotówkowego są ogromne. 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat 
liczba płatności bezgotówkowych 
wzrosła dziesięciokrotnie.

Projekt „Bakcyl” jest niewąt-
pliwie jednym z najistotniejszych 
przedsięwzięć edukacyjnych pol-
skiego sektora bankowego. Każ-
dy bank, partner projektu, może 
w swojej działalności promocyjnej 
wykorzystywać informację o swo-
im udziale w programie. Projekt nie 
służy jednak indywidualnej promo-
cji banku i jego usług w szkołach 
czy stowarzyszeniach, a wolon-
tariusze są zobowiązani umową 
i Kodeksem Wolontariusza do po-
wstrzymywania się od takich dzia-
łań w ramach realizowanych ról 
w projekcie. Osoby zaangażowane 
w projekt to społeczność bakcyla. 

Dla nich WIB prowadzi dedykowa-
ną internetową stronę, ułatwiającą 
sprawną realizację projektu, w tym 
wzajemną komunikację wolonta-
riuszy.

– Kiedyś nie było kart do ban-
komatu, monet, gotówki, a ludzie 
płacili – mówi Emilia Chrol. – I pła-
cili towarami, na przykład zbożem. 
Była wymiana: towar za towar. Ale 
gdy osoba zamiast mleka miała 
zboże, a tamta chciała mleko, po-
wstawał problem. Z czasem za-
częto płacić kruszcem. Złoto było 
jednak ciężkie, łatwo było je pod-
robić i zaczęto bić monety. Doszło 
do powstania banknotów, ale to za 
sprawą zanoszenia do banku złota, 
wystawiania weksla o ilości zło-
żonego złota. Taki weksel był po-
świadczeniem w innym banku, nie 
musiał klient z Kikoła wieźć ciężkich 
monet do Torunia. Wystarczyło, że 
miał taki weksel, którym zapłacił 
innemu klientowi, a tamten ode-
brał sobie monety w banku w To-
runiu na podstawie otrzymanego 
weksla. Teraz są pieniądze, ale są 
też karty do bankomatu i płatności 
elektronicznie dokonywane kartą 
czy telefonem. Posiadanie konta 
w banku, karty do bankomatu, jest 
możliwe od 13. roku życia. Trzeba 
zgłosić się do banku z opiekunem 
i założyć takie konto, co umożliwia 
oszczędzanie, płacenie. Ryzyko kra-
dzieży też jest mniejsze. Do telefo-
nu komórkowego jesteśmy bardzo 
przywiązani i dobrą metodą jest 
wykorzystywanie go także do do-
konywania płatności. Zapłacenie 
umozliwia także karta bankomato-
wa. Odbywa się to bardzo szybko, 
trwa kilka sekund.

Bakcyl to zestaw interaktyw-
nych lekcji z zakresu edukacji fi-
nansowej dostosowany do potrzeb 
i oczekiwań uczestników, reali-
zowanych przez przygotowanych 
dydaktycznie pracowników ban-
ków-wolontariuszy. I tak zarówno 
gimnazjaliści w Kikole jak i niewi-
domi w Lipnie najpierw otrzyma-
li garść niezbędnych informacji, 
okraszonych filmami i pokazami 
multimedialnymi, a potem sami 
wcielili się w role klientów banków, 
osób zarządzających budżetem do-
mowym i pod okiem fachowców 
wykonali transakcje. Warsztaty 
pokazały jak należy oszczędzać, jak 
ważne jest planowanie wydatków 
i odkładanie pieniędzy, ile mogą 
zdziałać niewielkie dochody z prac 
dodatkowych, a jakie spustoszenie 
w budżecie domowym robią wy-
datki impulsywne.

– Dochody to stypendium, 
kieszonkowe, prezenty, prace do-
datkowe, zysk ze sprzedaży ksią-
żek czy używanych przedmiotów 
– wyliczają gimnazjaliści. – Wy-
datki to druga strona medalu, są 
to: rekreacja, basen, kino, impre-
zy, dodatki jedzeniowe. Ważne jest 
grupowanie wydatków pod kątem 
konieczności płacenia. Bo są ko-
nieczne, ale też takie jak imprezy, 
z których możemy zrezygnować. 
Są też stałe i zmienne. Są też zaku-
py impulsywne i wiemy już, że na 
takie musimy uważać szczególnie. 
Dobrym zadaniem dla każdego po-
siadacza pieniędzy jest inwestowa-
nie, bo to pozwala pomnażać nasze 
pieniądze.

Plan budżetowy wykonany 
przez uczestników lekcji jest go-

towy. Każdy zrozumiał, czego nie 
warto robić, a co trzeba zrobić, by 
osiągnąć pozytywny wynik finan-
sowy. Bakcylowi finansiści wiedzą 
już też, czego mogą oczekiwać od 
banku i jak wybrać dobrą ofertę. 
Na kolejne informacje przyjdzie 
czas. Korzyści z udziału w „Bak-
cylu” są więc, jak widać, ogromne. 
Skłonność do oszczędzania wśród 
Polaków jest niska. Polacy oszczę-
dzają nieregularnie, bez celów 
długoterminowych. Na emeryturę 
oszczędza tylko 16 % badanych, 94 
% młodych nie myśli o emeryturze. 
Wiedza ekonomiczna jest słaba. 
Warszawski Instytut Bankowości 
wraz z partnerami podjął więc ini-
cjatywę stworzenia strategicznego, 
długofalowego partnerstwa firm 
i instytucji sektora bankowego 
w Polsce pod hasłem „Bankowcy 
dla edukacji finansowej młodzieży”. 
Inicjatywa spotkała się z pozytyw-
ną reakcją wielu instytucji: banków, 
Związku Banków Polskich oraz firm 
z sektora usług finansowych i in-
stytucji oświatowych.

W naszym regionie cenna 
inicjatywa bankowa spotkała się 
z odzewem Banku Spółdzielczego 
w Lipnie. Dzięki wolontariuszkom: 
Joannie Borowicz i Emilii Chrol 
oraz przedstawicielowi instytutu 
bankowości Jakubowi Bladziakowi 
wiedza trafia do dzieci, młodzieży 
i seniorów. Udział we wszystkich 
lekcjach jest bezpłatny. Zaintereso-
wane spotkaniami szkoły czy sto-
warzyszenia mogą zgłaszać się do 
bakcylowej społeczności. Szczegóły 
na stronie www.bakcyl.wib.org.pl.

Lidia Jagielska
R E K L A M A
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REGION 
Kolejne pieniądze na drogi

Krowia toaleta
więcej na str. 11

Palma Wielkanocna
więcej na str. 10

Przyjacielska wizyta
więcej na str. 12

W obecności przewodni-
czącego sejmiku województwa 
Ryszarda Bobera wicemarsza-
łek Dariusz Kurzawa i członek 
zarządu Aneta Jędrzejewska 
wręczyli beneficjentom umowy 
o dofinansowanie 57 projektów 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Wsparcie na rozbudowę 
i modernizację dróg lokalnych 
wynosi 38 milionów złotych. 
W Urzędzie Marszałkowskim 
odbyła się także uroczystość 
wręczenia 7 umów na projekty 
aktywizacji społeczno-zawodo-
wej osób zagrożonych wyklucze-
niem lub ubóstwem. – Wspar-
cie kierujemy do samorządów 
lokalnych, przede wszystkim 
gmin. Pozyskane środki pozwo-
lą na wybudowanie dróg asfal-
towych, które zastąpią obecne 
drogi  gruntowe. Wzrośnie dzię-
ki temu poziom bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym  – mówi wi-
cemarszałek Dariusz Kurzawa.

Dofinansowanie projek-
tów realizowanych w ramach 
PROW pozwoli na naprawdę na-
wierzchni dróg, umożliwi budo-
wę dojazdów do szkół, świetlic 
i innych budynków użyteczno-
ści publicznej oraz połączenie 
istniejących dróg z drogami 
powiatowymi, wojewódzkimi 
i krajowymi. Największe, bo 
ponad 2,6-milionowe, wsparcie 
otrzyma gmina Łasin (powiat 
grudziądzki). Dzięki dofinanso-
waniu rozpocznie przebudowę 
dróg na odcinku mierzącym 

6,5 kilometra. Ponad dwumi-
lionowe wsparcie pozwoli na 
realizację drugiego etapu roz-
budowy drogi w gminie Śliwice 
(powiat tucholski) na odcinku 4 
kilometrów. Dzięki dofinanso-
waniu gmina Janikowo poprawi 
stan drogi stanowiącej dojazd 
do Szkoły Podstawowej w Lu-
dzisku, a mieszkańcy ulicy Mo-
drzewiowej w Pruszczu (powiat  
świecki) szybciej pokonywać 
będą trasę do lokalnego ośrod-
ka zdrowia, dworca PKP oraz 
szkoły. Długość wybudowanych 
lub przebudowanych dróg w ra-
mach zakontraktowanych pro-

jektów wynosi 69 kilometrów.
Umowy PROW w liczbach: 

57 umów PROW; 2,6 mln złotych 
– najwyższa wartość dofinan-
sowania (rozbudowa dróg lokal-
nych w gminie Łasin w powiecie 
grudziądzkim); 37 mln złotych 
na realizację projektów; 69 km 
– długość wybudowanych lub 
przebudowanych dróg. Warto 
dodać, że na liście dofinanso-
wanych projektów jest po kilka 
przedsięwzięć z powiatów: lip-
nowskiego, rypińskiego, golub-
sko-dobrzyńskiego i wąbrze-
skiego.

(red)
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Palma wielkanocna
TRADYCJE  Niedziela Palmowa nierozerwalnie kojarzona jest ze Świętami Wielkanocnymi. Jest ob-
chodzona na tydzień przed datą tych tzw. najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej

Palma wielkanocna wg tra-
dycyji to gałązka palmy, wierzby 
bądź wiązanka żywych lub suszo-
nych roślin przygotowywana na 
pamiątkę wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy. Wykonanie tradycyj-
nej palmy wielkanocnej jest wiel-
ka sztuką. W jej skład wchodzą 
najczęściej gałązka wierzby, zioła, 
suszone rośliny i kwiaty. Można 
w niej także znaleźć bukszpan 

i jałowiec. Poświęcone palmy są 
palone w Wielką Sobotę, a otrzy-
many z nich popiół jest wykorzy-
stywany do posypywania głów 
w Popielec w przyszłym roku.

Pierwsze procesje palmowe 
można było zobaczyć w IV wieku 
w Jerozolimie. Następnie rozpo-
wszechniły się one na wschodzie, 
w Gali i Hiszpanii. Kościół zachod-
ni to dopiero początek V i VI wie-

ku. Sam fakt poświęcania zielo-
nych gałązek palmowych pojawił 
się w liturgii kościelnej dopiero 
w XI wieku. W Polsce zwyczaj 
święcenia palm wielkanocnych 
w liturgii Niedzieli Palmowej po-
jawił się także w XI wieku.

Tradycja palm wielkanocnych 
w Polsce jest bardzo zróżnicowa-
na. W zależności od regionu kraju 
występują różne metody jej bu-

dowy i składu.
Palma kurpiowska – po-

wstaje ze ściętego drzewka jodły 
lub świerku, który na całej swej 
długości opleciony jest widła-
kiem, wrzosem i borówką. Ca-
łość jest przyozdobiona kwiata-
mi z bibuły i wstążkami. Czubek 
gałązki musi być zawsze zielony. 
Palmy na Kurpiach są bardzo po-
pularne, a w ich budowę są często 
zaangażowane całe rodziny. Naj-
słynniejsze palmy kurpiowskie 
powstają w miejscowości Łyse 
w parafii Zbójna. Tam też odbywa 
się znane w Polsce festiwale palm 
wielkanocnych.

Palmy góralskie i podhalań-
skie – wykonane są z pęku witek 
wierzbowych, czyli popularnych 
bazi. Do budowy są także używa-
ne witki leszczyny oraz wikliny. 
Jest tu wykorzystywany buksz-
pan i jałowiec. Korowód z palma-
mi wielkanocnymi możemy zo-
baczyć w Bukowinie Tatrzańskiej 
i Lipnicy Murowanej. W rejonie 
podhalańskim odbywają się także 
konkursy na najładniejszą i naj-

większa palmę wielkanocną, któ-
rych tradycja sięga 1958 roku.

Palmy wileńskie – palmy, 
które są chyba najbardziej znane 
na świecie. Ich budowa jest naj-
bardziej skomplikowana i długo-
trwała. Tradycyjnie zbudowane 
są z gałązek wierzby, traw i papie-
ru. Miejscem ich powstawania są 
oczywiście okolice Wilna. Do ich 
budowy wykorzystuje się 50 ga-
tunków suszonych kwiatów, ziół, 
które praktycznie są zbierane 
przez cały rok. Tak zebrany bukiet 
dobiera się kolorystycznie. Palmy 
są uwijane na drewnianych paty-
kach z jednej strony lub dookoła 
z farbowanego lu naturalnego su-
chotnika, mietliczki lub krwawni-
ka oraz innych ziół. Wierzchołek 
palmy to z kolei zespół 11 traw. 
W tworzeniu palm wykorzystuje 
się także kłosy popularnych zbóż.

Palmy występujące w innych 
regionach kraju tez są bardzo bo-
gate, ale przecież nie chodzi o ich 
wygląd, ale o uczczenie Chrystusa 
i jego wjazdu do Jerozolimy.

(Maw), fot. Ilustracyjne 

Tradycyjne palmy kurpiowskie

Tradycje

Ziemia – nasz dom
Kwiecień to nie tylko Święta Wielkanocne, to również kolejna rocznica ustano-
wienia Dnia Ziemi. Ziemia, czyli nasz dom wymaga systematycznej opieki, aby go 
nie stracić

Wszystkim wiadomo, że 22 
kwietnia przypada drugi dzień 
Świąt Wielkonocnych, ale nie 
wszyscy wiedzą, że w tym sa-
mym dniu przypada Światowy 
Dzień Ziemi nazywany również 
Międzynarodowym Dniem Ziemi. 
Główny cel tego święta to ochro-
na ekologiczna naszej planety 
i zwrócenie uwagi wszystkich 
ludzi na promowanie wszelkie-
go rodzaju postaw związanych 
z ochroną środowiska.

Pomysł tego święta zrodził 
się w Stanach Zjednoczonych już 
w 1970 roku, a jego inicjatorem 
był amerykański senator Gay-
lord Nelson. Wtedy to Dzień Zie-

mi obchodzono 21 marca, a mie-
siąc później odbyła się pierwsza 
manifestacja w amerykańskich 
miastach. W 2007 roku w ra-
mach Dnia Ziemi wprowadzono 
Godzinę dla Ziemi, która przy-
padała w ostania sobotę marca. 
Godzina dla Ziemi miała na celu 
zwrócenie uwagi całego społe-
czeństwa na potrzeby energe-
tyczne człowieka. W tym dniu 
wszyscy mieszkańcy naszego 
globu na jedna godzinę wyłącza-
ją swoje urządzenia elektryczne. 
Oficjalnie Światowy Dzień Ziemi 
został uznany przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych w 2010 
roku.

W Polsce Światowy Dzień 
Ziemi jest obchodzony dopiero 
od 1990 roku. Wtedy to powo-
łano instytucje mające na celu 
ochronę środowiska i propago-
wanie ekologicznego stylu ży-
cia. W ramach tego stylu życia 
w wielu jednostkach i instytu-
cjach państwowych prowadzo-
ne są akcję informujące w jaki 
sposób można pomóc naszej 
ziemi, jak żyć ekologicznie i jak 
dbać o środowisko. Pojawiają 
się bardzo często manifestacje 
w polskich miastach mające na 
celu zwrócenie uwagi na oszczę-
dzanie ziemi jako naszej matki 
i naszego domu. Bardzo często 

wolontariusze i harcerze w ten 
dzień prowadzą akcje zalesiania 
i nasadzają drzewa w parkach. 
Również golubscy harcerze włą-
czają się aktywnie w obchody 
tego dnia.

– Harcerze z Hufca Golub-
Dobrzyń od kilkunastu już lat 
włączają się w obchody Świa-
towego Dnia Ziemi. Na terenie 
Nadleśnictwa Golub-Dobrzyn 
sadzimy las, w różnych leśnic-
twach. W tym roku też są plano-
wana nasadzenia. Nasi harcerze 
będą sadzić las w leśnictwie Pa-
liwodzizna już 6 kwietnia. W ak-
cji będzie brać udział około 60 
harcerzy – informuje Szymon 

Wiśniewski, Komendant Hufca 
Golub-Dobrzyń.

W ratowanie naszej Ziemi 
coraz częściej włączają się także 
instytucje państwowe i społecz-
ne różnych krajów świata. Ludzie 
zrozumieli wreszcie, że Ziemia to 
nasz dom, o który trzeba dbać, 
aby służył on ludziom przez wie-
le lat i na wiele pokoleń. Miejmy 
nadzieje, że te działania ludzkie 
powstrzymają degradację środo-
wiska, a rządzący światem zro-
zumieją, że nie można korzystać 
nadmiernie z zasobów natural-
nych środowiska.

Tekst i fot. (Maw)
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Krowia toaleta
ZWIERZĘTA  Krowie placki przejdą do historii? Holenderski 
farmer właśnie rozpoczął testy skonstruowanych przez siebie 
toalet dla krów. Nie jest to wiadomość prima aprilisowa

Przeciętna krowa wydala co-
dziennie od 15 do 20 litrów moczu. 
W kraju tak małym jak Holandia, 
gdzie liczba krów jest olbrzymia, 
taka ilość krowiego moczu jest 
bardzo niebezpieczna dla środowi-
ska. Holandia to drugi największy 
na świecie eksporter żywności. To 

także jedno z państw, które pro-
dukuje najwięcej amoniaku zawar-
tego w moczu krów. Holenderski 
farmer Henk Hanskamp zbudował 
prototyp krowiej toalety. Gospo-
darze podkreśla: – „Krowa nigdy 
nie będzie zwierzęciem do końca 
czystym, ale można nauczyć ją, by 

chodziła do toalety”.
Jak działa krowi urynał? To 

pojemnik umieszczony naprze-
ciwko stanowiska karmienia i za 
krową. Po tym, gdy krowa skończy 
jeść, robotyczne ramie stymuluje 
nerw nieopodal wymion. Stymula-
cja ta wyzwala w krowie potrzebę 
oddania moczu. Holender zaczął 
testy od swoich krów. 7 z 58 krów 
poddanych próbom nie potrze-
buje już stymulacji nerwu i same 
nauczyły się korzystać z toalety. 
Obora stała się czystsza, a stan 
zdrowia zwierząt poprawił się. Dla 
holenderskiego farmera wynalazek 
był konieczością. Rząd wprowadził 
ograniczenia produkcji zwierzęce-
go amoniaku. Toalety mają trafić 
na rynek w 2020 roku.

(pw)
fot. ilustracyjne

Oświata

Walczą także o szkoły
Samorząd rolniczy zazwyczaj pochyla się nad tematami dotyczącymi rolnictwa. 
Czasami jednak opiniuje lub wnioskuje w sprawach nie bezpośrednio związa-
nych z tymi działami. Tym razem wniosek dotyczy wiejskich szkół.

W ostatnich miesiącach poja-
wia się wiele informacji o tym, że 
gminy reformując sieć szkół, zamy-
kają mniejsze szkoły. Izba Rolni-
cza proponuje, by rząd uwzględnił 
specyfikę wiejskich szkół i podniósł 
subwencję przekazywaną gminom. 

Samorząd rolniczy swoją prośbę 
motywuje głównie spadającą liczbą 
uczniów oraz wzrastającymi kosz-
tami. Obecnie utrzymanie jedne-
go ucznia przez rok statystycznie 
kosztuje 30-40 tys zł. Subwencja 
wynosi niespełna 10 tys zł.

Likwidacje małych szkół mogą 
blokować kuratoria, ale i na to jest 
sposób. Wystarcza, że gmina two-
rzy ze szkoły filię, a taką łatwo „wy-
ciąć” przy pomocy uchwały rady 
gminy.

(pw)

KRUS

Nie daj się wkręcić
W 2019 roku KRUS będzie chciał ograniczyć liczbę wy-
padków z użyciem maszyn rolniczych dzięki kampa-
nii prewencyjnej „Nie daj się wkręcić”.

W 2018 roku doszło do 5 124 
wypadków związanych z obsługą 
maszyn rolniczych. Najbardziej 
niebezpieczna jest praca z ciągni-
kami rolniczym, następnie z piła-
mi tarczowymi i łańcuchowymi. 
Co trzeci z wypadków polegał na 
pochwyceniu lub uderzeniu przez 
ruchome części maszyn. Najczę-

ściej do wypadków dochodzi z po-
wodu nieostrożności i pośpiechu. 
Czasami rolnik bywa wciągnięty 
przez ruchome części maszyn, po-
nieważ nosi zbyt zwiewne ubranie. 
Wystarczy, że maszyna pochwyci 
rąbek koszuli i tragedia gotowa.

– Przyczyną wypadków 
z udziałem maszyn i urządzeń był 

także zły stan techniczny maszyn 
i urządzeń rolniczych: brak napraw 
i konserwacji, brak właściwych 
osłon i zabezpieczeń ruchomych 
części, stosowanie materiałów za-
stępczych przy naprawach, a także 
eksploatacja tzw. domowych sa-
moróbek oraz zły stan nawierzchni 
podwórzy i ciągów komunikacyj-
nych – czytamy w zestawianiach 
KRUS.

Na stronie internetowej KRUS 
jest dostępna krótka ankieta, któ-
ra pozwala na określenie stopnia 
bezpieczeństwa gospodarstwa pod 
kątem użycia maszyn rolniczych.

(pw)

Uprawy

Chronić rośliny i nie szkodzić
Wiosna to czas stosowania środków ochrony roślin. Pamiętajmy o stosowaniu 
podstawowych zasad, dzięki którym unikniemy szkodzeniu przyrodzie oraz 
ewentualnych kar.

Szczegółowe zapisy dotyczą-
ce stosowania środków ochrony 
roślin pochodzą z rozporządzenia 
ministra rolnictwa. Zgodnie z nimi 

nie można stosować sprzętu na-
ziemnego do środków ochrony ro-
ślin w odległości mniejszej niż 20 
metrów od pasiek. Opryskiwacze 

ciągnikowe lub samobieżne można 
stosować za to w odległości co naj-
mniej 3 m od krawędzi jezdni dróg 
publicznych, z wyłączeniem dróg 

publicznych zaliczanych do kate-
gorii dróg gminnych oraz powiato-
wych. Opryskiwacze powinny tak-
że zachować tą samą odległość od 
zbiorników i cieków wodnych oraz 
terenów nieużytkowanych rolniczo, 
innych niż będących celem zabiegu 
z zastosowaniem środków ochro-
ny roślin. Warto także uważać na 
wiatr. Jeśli jego prędkość przekra-
cza 4 m/s, wówczas nie ma sensu 
ich stosowania.

Nie mniej ważne jest zadba-
nie o sam sprzęt. Pierwsze badanie 
nowego sprzętu przeprowadza się 
nie później niż po upływie 5 lat od 
dnia jego nabycia. Aby zapewnić 
prawidłowe stosowanie środków 
ochrony roślin, do zabiegów można 
używać wyłącznie sprzętu spraw-
nego technicznie oraz prawidłowo 
skalibrowanego.

(pw)

Smaki regionu
12 maja po raz 19. panie z kół gospodyń z całego re-
gionu rywalizować będą w konkursie „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo Smaki Regionów”.

Konkursy

Konkurs ma szczytny cel – 
poszukiwanie i popularyzacja 
tradycyjnych przepisów związa-
nych z Kujawami i Pomorzem. 
Do konkursu zaproszone są 
mieszkanki wsi, ale także szko-
ły gastronomiczne, restauracje 
oraz pasjonaci gastronomii. Aby 
dotrzeć do finału, który odbywać 
się będzie w podbydgoskim Mi-
nikowie, należy wypełnić kartę 
zgłoszeniową. Możliwe jest wy-
stawienie potrawy w dwóch ka-
tegoriach. Pierwsza to najlepszy 

regionalny produkt żywnościowy: 
produkt pochodzenia zwierzęce-
go, roślinnego, napoje oraz pro-
dukt mieszany. Druga kategoria 
to najlepsza potrawa regionalna. 
Kapituła konkursu oceni potra-
wy i wyłoni zwycięzców. Ważne, 
by kartę zgłoszeniową wysłać do 
10 kwietnia. Konkurs organizuje 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego i to na jego 
stronie internetowej znajdziemy 
zgłoszenie.

(pw), fot. ilustracyjne

Luka w lekach?
Sterydy i inne leki, które stosuje się w leczeniu zwie-
rząt gospodarskich wciąż nie są pod pełną kontrolą 
– ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

Zwierzęta

Leki anaboliczne, psychotro-
powe i inne wykorzystywane do 
leczenia zwierząt mogą być nie-
bezpieczne dla ludzkiego zdrowia. 
Wykrycie afery związanej ze sto-
sowaniem nielegalnie sterydów 
w hodowli dodatkowo uderza 
ekonomicznie w rolników. Spa-
da zaufanie konsumentów oraz 
eksport. Najwyższa Izba Kontroli 
w swoim raporcie z marca tego 
roku wskazuje na rozbieżności 
w interpretacji obowiązujących 
przepisów ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii w związku 
z przepisami ustawy Prawo far-
maceutyczne. Uznano, że Głów-
ny Lekarz Weterynarii wyparł 
problem nadzoru nad lekami na 
stronę Inspekcji Farmaceutycznej. 
Tymczasem Inspekcja Farmaceu-
tyczna nie posiada uprawnień do 
kontroli stosowania produktów 

leczniczych weterynaryjnych. 
NIK zauważa także, że Inspekcja 
Weterynaryjna nie dysponowa-
ła informacjami o dynamicznie 
wzrastającej wartości sprzedaży 
produktów o działaniu anabolicz-
nym hormonalnym, odurzającym 
i psychotropowym.

Rynek leków weterynaryj-
nych rośnie w niesamowitym 
tempie. W ciągu dwóch lat, mię-
dzy 2014 i 2016 rokiem wzrost 
sprzedaży leków wyniósł 250%! 
W ślad za tym nie poszły jednak 
środki finansowe na kontrolę. NIK 
obliczyła, że  dany zakład leczni-
czy dla zwierząt może być obję-
ty  kontrolą średnio raz na 10 lat, 
mimo że okres przechowywania 
dokumentacji lekarsko-wetery-
naryjnej wynosi 5 lat od dnia jej 
sporządzenia.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Przyjacielska wizyta
BIBLIOTEKI  Biblioteka golubska prowadzi współpracę z wie-
loma instytucjami, którym nie jest obca szeroko pojęta kultu-
ra. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Go-
lubiu-Dobrzyniu istnieje od wielu 
lat. Pensjonariusze tego ośrodka 
w ramach swoich zajęć kultural-
nych chętnie korzystają z wiedzy 
i doświadczenia pracowników go-
lubskiej biblioteki, która specjalnie 
dla nich prowadzi szereg zajęć kul-
turalnych.

W ramach tych zajęć pod-
opieczni DPS wraz z bibliotekarza-
mi postanowili odwiedzić pobliskie 
miasteczko, czyli Wąbrzeźno. W ra-
mach wycieczki uczestnicy spotkali 
się z władzami samorządowymi 
miasta, czyli burmistrzem i jego 
zastępcą, którzy pokrótce przed-
stawili swoje miasto. Goście z Golu-

bia-Dobrzynia zwiedzili także rynek 
wąbrzeski, który w ostatnich latach 
przeszedł gruntowną  moderni-
zację. Jednak głównym punktem 
programu była książnica wąbrze-
ska, czyli biblioteka publiczna. Tu 
spotkało ich ciekawe przywitanie. 
Po zasobach biblioteki oprowadza-
ła naszych wycieczkowiczów Alek-
sandra Kurek – dyrektor biblioteki, 
która pochwaliła się nowym bu-
dynkiem i poszczególnymi działa-
mi. W trakcie pobytu w książnicy 
można było wziąć udział w grze 
planszowej specjalnie przygotowa-
nej dla golubiaków.

Wizyta w Wąbrzeźnie na pew-
no była ciekawą odskocznią kultu-
ralną dla mieszkańców golubskiego 
DPS-u i jednocześnie może w przy-
szłości przynieść inne pozytywne 
efekty tej współpracy kulturalnej.

(Maw), Fot. Nadesłane

Biblioteki

Oko w oko z Moniką Wiśniewską
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi szereg 
działań mających na celu przybliżenie mieszkańców do książki. Tym razem było 
to spotkanie z autorką młodego pokolenia.

W połowie marca w golub-
skiej bibliotece odbyło się spotka-
nie z Moniką Wiśniewską. Jest to 
jedna z autorek młodego poko-
lenia, która pisze książki właśnie 
dla młodego czytelnika. Pisarka 
jest autorką książki pt. „Polska 
dziewczyna w Pogoni za Angiel-
skim Snem”. Książka o tyle cieka-

wa, że opowiada fakty z prawdzi-
wego życia, które przeszła właśnie 
autorka.

Jej cichym marzeniem była 
chęć wyjazdu i zamieszkania 
w „wymarzonym raju” jak się jej 
wydawało, czyli w Wielkiej Bry-
tanii. Jej marzenie się spełniło, 
gdyż wyjechała do tego kraju już 

w 2004 roku. Czy faktycznie to 
jest wymarzony raj dla młodych 
ludzi? O tym można się dowie-
dzieć, czytając jej książkę. Do-
wiemy się tam jakie przeszkody 
trzeba pokonać na obczyźnie. Ile 
trzeba determinacji, aby osiągnąć 
sukces na obczyźnie. Przekonamy 
się też czy po dłuższym okresie 
czasu zamieszkiwania w nowym 
kraju jesteśmy swoi czy też obcy. 
To wszystko zobaczymy poprzez 
pryzmat „Polskiej Dziewczyny”.

Autorka na spotkaniu odpo-
wiadała na wiele pytań nie tylko 
młodych ludzi, którzy podobnie 
jak ona pragną tam ułożyć swo-
je życie. Pytania były też bar-
dzo prozaiczne i poruszały wiele 
spraw, z którymi młody człowiek 
może się spotkać, żyjąc w obcym 
kraju.

(Maw)
Fot. Nadesłane

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

dołączenia do grupy taneczno-baletowej. Jeśli chcesz poznać technikę tańca współ-
czesnego, podstawy baletu czy modern jazzu, a przede wszystkim dobrze się bawić, 
przyjdź na zajęcia. Zajęcia w grupach prowadzi Karolina Kopeć. Lekcje odbywają się 
we wtorki: grupa 5-7 lat godz. 17.30-18.15; grupa 8-12 lat godz. 18.15-19.30 i grupa 
powyżej 12 lat godz. 19.30-20.30. DK zaprasza do Sali Lustrzanej na ul. Hallera 13.

 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na Śmieszny Stand-Up: RESZELA/
GAJDA/LEŚNIOWSKI; Data: 02.04.2019 Godz. 19:00; Bilety: 30,00 zł przedsprzedaż/
rezerwacje; 40,00 zł w dniu występów; Bilety do nabycia: sekretariat DK - 56 683 24 
08. Stand up – forma komedii która gra w otwarte karty, na widno porusza to o czym 
ludzie boją się mówić. Może być wulgarny, ale nie musi, szokuje, śmieszy, dziwi, bawi, 
zaskakuje! Nic dodać nic ująć. Jazda bez trzymanki!!! Wiek 18+!!! W skład grupy wy-
stępującej wchodzą: Bartosz Gajda – były członek Kabaretu Łowcy.B, dojrzały komik 
z bardzo abstrakcyjnym poczuciem humoru. Trafne puenty, zabawne spostrzeżenia, 
prześmieszne anegdoty… cały on. Wystarczy być na występie, resztą zajmuje się on 
– a dobry z niego opiekun widza. Paweł Reszela – Jeden z pierwszych standup’erów 
w naszym kraju, nie licząc Tadeusza Drozdy. Uczestnik pierwszej edycji programu „Za-
bij mnie śmiechem” emitowanego w telewizji Polsat. Osoba o urodzie awangardowej, 
chamski, ale piekielnie śmieszny. Wojciech Leśniowski - Członek Zielonogórskiego 
Klubu Komedii, wulkan energii, którą zaraża innych. Dzięki tej osobie widzowie zapo-
minają o codzienności i w pełni oddają się zabawie. Lubi to co robi, a robi to co lubią 
inni np. Taki Krzysiek z Kwidzyna.

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza 12 maja na godz. 17.00 na naj-

nowszy projekt kabaretu PARANIENORMALNI p.t. Vip Tour. „Paranienormalni bacznie 
obserwują zjawiska obyczajowe i społeczne, fenomeny popkultury i przyrodę, relacje 
damsko-męskie, absurdalne postacie i sytuacje z życia codziennego to tematy, które 
pojawiają się w ich żartach, natomiast konsekwentnie nie uprawiają satyry politycznej 
oraz nie dotykają tematów religii. Bilety w wyjatkowej cenie 60 zł juz do nabycia w se-
kretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22.

 MCK Lipno ogłasza 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W tym roku 
eliminacje dla powiatu lipnowskiego odbędą się 14 kwietnia 2019 w Cen-
trum Kultury Browar B, w sali kameralnej. Zgłoszenia przyjmowane są do  
1 kwietnia 2019. Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.ckbro-
warb.pl/64-ogolnopolski-konkurs-recytatorski.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Kon-
kurs prowadzony jest w formie czterech turniejów: turniej recytatorski; Turniej „wywie-
dzione ze słowa”; Turniej teatrów jednego aktora; Turniej poezji śpiewanej. Warunkiem 
uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, 
którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach. Zgłosze-
nie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie 01.04.2019. w Miejskim 
Centrum Kulturalnym w Lipnie bądź w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

 Wąbrzeźno
 26 maja 2019 r. o godzinie 18.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na koncert 

znanego, polskiego wokalisty Andrzeja Rybińskiego. Artysta jest wybitnym piosenka-
rzem i muzykiem, a także aranżerem i kompozytorem. Większość piosenek jest jego 
własną kompozycją, a najbardziej lubi je wykonywać na gitarze. Kto z nas nie pamięta 
takich utworów, jak „Nie liczę godzin i lat” czy „Za każdą cenę”. Stare przeboje do dzi-
siejszego dnia porywają publiczność do tańca. Andrzej Rybiński koncertował w Polsce 
oraz za granicą, niemal we wszystkich zakątkach świata. Skomponował kilka utworów 
dla dam polskiej sceny, m. in. Edyty Geppert, Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Ma-
jewskiej. Bilety w cenie 35 zł/os. i 30 zł/os. grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia 
w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.  do 15 maja 2019 r. A więc drodzy 
Państwo jeżeli nie macie jeszcze koncepcji na upominek dla swoich mam z okazji ich 
święta – to bilet na to muzyczne spotkanie będzie dobrym pomysłem.

 Po raz kolejny znani polscy aktorzy wystąpią na scenie Wąbrzeskiego Domu 
Kultury. Tym razem 5 kwietnia o godz. 18.00 w przedstawieniu „Kłamstwo” Floriana 
Zellera. Reżyserem spektaklu jest Wojciech Malajkat.

Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich nadal tyl-
ko czworo, jak to jest możliwe? Wszystko – z ogromną dozą humoru – wyjaśni się 
podczas spektaklu. Metaforycznie udało się połączyć Bergmanowskie „Sceny z życia 
małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody`ego Allena. Oczywiście sztuka nie jest 
jedynie słowną ekwilibrystyką, zawiera również racjonalny, ale i filozoficzny podtekst. 
To intelektualna rozgrywka między dwiema parami uroczych i jakże przy tym zakła-
manych ludzi. Wspaniała reżyseria i świetna obsada aktorska z pewnością pomogą 
Państwu zobaczyć w scenicznym lustrze sztuki – opary absurdu i kłamstw jakie na co 
dzień towarzyszą nam w życiu.Bilety w cenie 65 zł/os. i grupowy 60 zł/os. (grupa od 
15 osób). Rezerwacje w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 
do dnia 1.03.2019 r.

 Rypin
 7 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 na scenie w sali widowiskowej Rypiń-

skiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8 wystąpi Mateusz Ziółko. Bilety  
w cenie 95 zł parter i 70 zł balkon dostępne będą wkrótce. Podobnie szczegóły koncer-
tu. Koncert odbędzie się pod patronatem medialnym tygodnika CRY.

 RDK zaprasza na „Skok w bok” - spektakl teatru Capitol - 16 czerwca 2019 r. Dwie 
pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Ta sama willa, te same 
atrakcje, no i oczywiście niestety partner także ten sam. Aby więc tym razem urlop nie 
był nudny, mężowie postanawiają urozmaicić sobie letni wypoczynek i namówić żony 
do spędzenia wakacji oddzielnie. Tylko jakich argumentów powinni użyć, by ich chytry 
plan się ziścił? Ich obawy są jednak przedwczesne. Szybko okazuje się, że pań wcale 
nie trzeba do tego pomysłu przekonywać… Jak zamierzają ten urlop spędzić mężo-
wie? A w jaki sposób będą wypoczywać ich małżonki? I na koniec – najważniejsze 
pytanie! Dlaczego wybór miejsca docelowego ma aż tak ogromne znaczenie?

Komedia „Skok w bok”, autorstwa Donalda Churchilla i Petera Yeldhama, wysta-
wiana była z dużym powodzeniem na londyńskim West Endzie. Ogromną popular-
nością cieszyła się także  we Francji, w Niemczech oraz w RPA. Teraz pora na Polskę! 
16 czerwca 2019 r. godz. 16.00 i 19.00. Cena biletu: 95 zł.parter, 70 zł.balkon, sala 
widowiskowo-kinowa RDK, ul. Warszawska 8, Rypin. Sprzedaż biletów w kasie kina - 
Rypiński Dom Kultury oraz online: www.rdk.bilety24.pl.

oprac. (ak)



04.04.2019-10.04.2019

To prawdziwa klasyka i film godny polecenia dla miłośników ga-
tunku science-fiction. Ale Transformers to także film ze świetnymi 
elementami kina akcji, a niekiedy nawet komedii. Jeżeli dodamy od-
niesienie do słynnego komiksu, a w obsadzie wspomnimy Shię La-
beoufa i Megan Fox oraz słynnego Michaela Bay’a za kamerą, mamy 
dopełnienie pozycji obowiązkowej. Ocena 7,3 w serwisie Filmweb też 
świadczy o wartości Transformersów. Historię młodego Sama Wi-
twicky’ego, który wchodzi w posiadanie samochodu – autobota, nie 
mniej słynnego Bumblebee, znamy chyba wszyscy, więc nie ma co 
się rozpisywać. Pierwsza część Transformersów w TV to okazja do 
obejrzenia świetnego filmu po raz 156. dla fanów, albo do zapozna-
nia się z nielubianą (być może niesłusznie) konwencją S-F. Tak czy 
siak, musisz to zobaczyć! 

Transformers
TVN  |  Piętek 20:00  |  Sobota 23:10



Czwartek, 4 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 147 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 458 - serial
08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 51 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 103 
  s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 67 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 200 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca 
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 459 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!
16:05 Wieczna miłość odc. 148 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3463
18:30 Korona królów odc. 201 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 269 
  s. 21 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 47
23:50 Ocaleni odc. 54 
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 93 

05:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 47 - serial
07:50 Szpital odc. 245 - serial
08:45 Big Brother odc. 13
09:40 Doradca smaku odc. 16 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 14
09:55 Zakochani po uszy odc. 47 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 54 - serial
12:35 Doradca smaku odc. 24 s. 9
12:45 Ukryta prawda odc. 309 - serial
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 14
13:50 Sąd rodzinny odc. 48 - serial
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 85 - serial
15:50 Szpital odc. 246 s. 7 - serial
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 14
16:55 Gotowe na wszystko odc. 15 
  s. 4 - serial
17:50 Przyjaciele odc. 7 s. 6 - serial
18:20 Singielka odc. 25
18:55 Singielka odc. 26
19:30 Zakochani po uszy odc. 48 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 14
21:00 Miłość na zamówienie - komedia
23:05 Big Brother Nocą odc. 12
23:40 Wyrolowani - komedia
01:45 Moc magii odc. 445

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 6 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 21 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 4 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 90
09:00 Septagon odc. 56 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 57
11:25 Anatomia głupoty odc. 9 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 8 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 152 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 80
15:00 Policjantki i policjanci odc. 517 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 54 
  - serial
17:00 Joker odc. 54
18:00 Septagon odc. 57 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 280 - serial
21:00 Nasza niania jest agentem 
  - komedia
23:00 Ameryka pod ostrzałem 
  odc. 3 - serial
00:05 Ameryka pod ostrzałem 
  odc. 4 – serial

06:00 Słodka miłość odc. 14

07:05 Zbuntowany anioł odc. 192

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 39 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 3 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 4 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 50 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

20:00 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

21:55 Twarda laska - komedia

23:55 American Pie: księga miłości 

  - komedia

01:50 Chłopcy pani Brown odc. 3 

  s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

08:40 Listy naszych czytelników - film

09:15 W sumie rodzina - komedia

11:00 Noce i dnie odc. 9 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 10 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

13:25 Taśmy Kultury odc. 7

13:35 Taśmy Kultury odc. 8

14:00 Kontrakt - film

16:05 Nadzieja - dramat

18:00 Mały lalkarz - film

19:00 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 122

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 139

20:25 Sprawa Moranta - film

22:20 Koło pióra odc. 5

22:45 Świątynie kultury odc. 5 - serial

23:30 Scena klasyczna odc. 47

06:50 Był dzień odc. 522

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Czarne chmury odc. 4 - serial

08:50 Wielcy znani i nieznani 

  odc. 1 - film

09:45 Po PRL-u odc. 5

10:25 Sensacje XX wieku odc. 172

11:05 Amerykańska broń odc. 4 - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 14 s. 2 - serial

13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 2 - film

14:20 Bizancjum: opowieść o trzech 

  miastach odc. 3 - film

15:20 Zaginiona flota Kolumba - film

16:25 Racławice 1794 - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Taśmy bezpieki odc. 75

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 9

19:05 Czarne chmury odc. 5 - serial

20:05 Instynkt przetrwania odc. 2 - serial

21:00 Opowieść o Chinach odc. 2 

  - serial

22:05 Spór o historię odc. 163

22:40 Szerokie tory odc. 151

23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 2 

  - serial

00:20 Sensacje XX wieku odc. 7

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 8 - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom 
  - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Błogosławiony męczennik - film
14:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
  - film 
15:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:40 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło”
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
  i obrony życia poczętego 
  w Sanktuarium św. Józefa 
  w Kaliszu
19:25 40 dni ze św. Gerardem
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 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
23:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
  - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:50 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
06:45 Operacja Zdrowie! odc. 22
07:15 Na sygnale odc. 33 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 23
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 330
11:25 Rodzinka.pl odc. 147 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2036 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 58 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 67 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:15 Więzień miłości odc. 33 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 41 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 24
19:10 Muzeum polskiej piosenki odc. 9
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 60
19:35 Barwy szczęścia odc. 2036 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
20:45 Dance Dance Dance odc. 9
21:55 Dance Dance Dance odc. 10
23:00 Big Music Quiz odc. 3
00:00 Na sygnale odc. 226 - serial
00:30 Uziemieni - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2427

11:00 Ukryta prawda odc. 1018 - serial

12:00 Szpital odc. 907 - serial

13:00 Szkoła odc. 670 - serial

14:00 19+ odc. 371 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3

15:30 Szkoła odc. 671 - serial

16:30 19+ odc. 372 - serial

17:00 Szpital odc. 908 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1019 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5633

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2853 - serial

20:55 Milionerzy odc. 251

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

22:30 Wkręceni - komedia

00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

  odc. 6 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 696 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 697 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 110 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 873 - serial
12:00 Gliniarze odc. 154 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 855 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2857 
  - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 901 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4122
16:30 Na ratunek 112 odc. 324 - serial
17:00 Gliniarze odc. 314 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2858 
  - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 421 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 136 s. 12
21:10 Przyjaciółki odc. 152 s. 13 - serial 
22:15 Ślad odc. 51 - serial
23:20 Mój chłopak się żeni - komedia
01:40 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 
  odc. 149 - serial 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1253

07:00 Strażnik Teksasu odc. 165 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 24 

  s. 3 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 6

10:00 Galileo odc. 163

11:00 V.I.P. odc. 8 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 19 - serial

12:30 Miodowe lata odc. 20 - serial

13:05 Miodowe lata odc. 21 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 4 - serial

14:15 MacGyver odc. 45 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 63 - serial

16:15 Drużyna A odc. 11 - serial

17:15 Paulina odc. 56 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 22 - serial

18:50 Miodowe lata odc. 24 - serial

19:25 Miodowe lata odc. 25 - serial

20:00 Galileo odc. 164

21:00 CSI: Cyber odc. 9 - serial

21:55 CSI: Cyber odc. 10 - serial

22:55 Impas - thriller

00:45 STOP Drogówka odc. 97

07:15 Shimmer i Shine odc. 53 - serial
07:40 Smerfy odc. 196 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 100 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 9 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 33 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 52 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 21 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 15 - serial
09:30 Domisie odc. 388
10:00 Nieziemscy odc. 7
10:15 Strażak Sam odc. 12 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 4 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 4 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 2 - serial
11:05 Wissper odc. 9, 10 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 21 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 35 - serial
12:20 Między nami bocianami 
  odc. 12 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 115 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 61 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 34 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 1 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 9 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 3 - serial
14:10 To Timmy odc. 16 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 16 - serial
14:40 Tabaluga odc. 3 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 7
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 37 - serial
15:40 Domisie odc. 389
16:10 Nela - mała reporterka odc. 44
16:25 Billy kot odc. 9 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 35 - serial
17:25 Robot Trains odc. 3 - serial
17:45 Wissper odc. 11, 12 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 22 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 16 - serial
19:00 Smerfy odc. 198 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 85 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 75 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 244
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 23 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 148 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 459 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 52 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 104 
  s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 68 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 201 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:33 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 6
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 460 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 149 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3464
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 57 s. 4
21:30 Uciekinier - dramat
23:50 Wiktoria odc. 11 s. 2 - serial
00:50 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 26 - serial

05:55 Ukryta prawda odc. 528 - serial

06:55 Sąd rodzinny odc. 48 - serial

07:50 Szpital odc. 246 s. 7 - serial

08:45 Big Brother odc. 14

09:40 Doradca smaku odc. 24 s. 9

09:50 Big Brother Pobudka odc. 15

09:55 Zakochani po uszy odc. 48 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy 

12:10 19+ odc. 55 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 310 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 15

13:50 Sąd rodzinny odc. 49 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 86 - serial

15:50 Szpital odc. 247 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 15

16:55 Gotowe na wszystko odc. 16 

  s. 4 - serial

17:50 Przyjaciele odc. 8 s. 6 - serial

18:20 Singielka odc. 27

18:55 Ugotowani odc. 3 s. 10

20:00 Big Brother odc. 15

21:00 Naga broń 2 1/2 - komedia

22:50 Kontrabanda - film

01:20 Moc magii odc. 446

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 7 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 22 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 5 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 91
09:00 Septagon odc. 57 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 58
11:25 SuperPies odc. 13
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 9 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 153 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 198
15:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 55 
  - serial
17:00 Joker odc. 55
18:00 Septagon odc. 56 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 519 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 18
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 277 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 278 - serial
23:05 Gallows Hill - horror
00:55 Zagadkowe zgony odc. 5 – serial

06:00 Słodka miłość odc. 15

07:00 Zbuntowany anioł odc. 193

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 40 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 14 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 51 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial

20:00 Likwidator - film

22:10 W pogoni za zemstą - film

00:10 Bez litości odc. 5 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1415

08:35 Co mówią lekarze - film

09:10 Nadzieja - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 11 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 12 - serial

13:10 Ja gorę! - komedia

13:45 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1415

14:10 Hollywood in Vienna - A Tribute 

 to Alexandre Desplat - koncert

16:00 Niemcy - dramat

18:00 Piano - film

18:50 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 5

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 137

20:25 Daleko od nieba - dramat

22:20 Za młodzi na śmierć  

  odc. 6 - serial

23:25 Tygodnik kulturalny

00:15 Boleś - film

06:50 Był taki dzień odc. 523

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:45 Czarne chmury odc. 5 - serial

08:40 Marzyciele odc. 24

09:15 Racławice 1794 - film

10:40 Sensacje XX wieku odc. 173

11:15 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 4 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 15 s. 2 - serial

13:20 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 

  odc. 2 - serial

14:20 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial

15:20 Szkocki sen o Kanadzie - film

16:25 Golgota Wschodu - stacja Katyń

17:45 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 1 - serial

18:15 Ex libris 

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 9

18:50 Czarne chmury odc. 6 - serial

19:55 Burmistrz Niepodległości - film

21:00 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 2 - serial

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 70

22:35 Szerokie tory odc. 91

23:15 Instynkt przetrwania odc. 2 - serial

00:05 Sensacje XX wieku odc. 8

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
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 Iluminator - film
11:15 100 cudownych miejsc na 
  świecie - serial
11:25 Głos Polski
11:35 Ziemia Święta - ziemia 
  bez chrześcijan - film
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Eksodus - Droga Narodu 
  Wybranego - film
14:20 Święty na każdy dzień
14:25 Mała Nellie od Świętego Boga
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
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
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
  odc. 3
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 2 - 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 Ziemia obiecana odc. 28 - serial
22:40 Siedem - cztery - film
23:35 Ja głuchy - film

05:50 Egzamin z życia odc. 32 - serial
06:45 Podróże z historią odc. 45 s. 5
07:20 Na sygnale odc. 34 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 24
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 331
11:25 Rodzinka.pl odc. 148 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 59 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 196
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 22
15:10 Górski lekarz odc. 68 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 34 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 42 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 25
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 21
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 56
19:35 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
22:20 La La Poland odc. 15 s. 2
22:50 Operacja Samum - film
00:35 Biały aligator - thriller

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2428

11:00 Ukryta prawda odc. 1019 - serial

12:00 Szpital odc. 908 - serial

13:00 Szkoła odc. 671 - serial

14:00 19+ odc. 372 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3

15:30 Szkoła odc. 672 - serial 

16:30 19+ odc. 373 - serial 

17:00 Szpital odc. 909 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1020 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5634

20:00 Transformers - film

23:00 Królestwo - thriller

01:15 Kuba Wojewódzki odc. 19 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 17
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 698 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 111 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 874 - serial
12:00 Gliniarze odc. 155 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 856 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2858 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 902 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4123
16:30 Na ratunek 112 odc. 325 - serial
17:00 Gliniarze odc. 315 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2859 
  - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 422 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
  z gwiazdami odc. 89
22:05 PolandJa - komedia
00:25 Nic nie widziałem, nic  
  nie słyszałem - komedia
02:35 Tajemnice losu odc. 3256

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1254

07:00 Strażnik Teksasu odc. 166 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 25 

  s. 3 - serial

09:00 Nokaut odc. 5 - serial

10:00 Galileo odc. 164

11:00 V.I.P. odc. 9 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 22 - serial

12:30 Miodowe lata odc. 24 - serial

13:05 Miodowe lata odc. 25 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 5 - serial

14:15 MacGyver odc. 46 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 64 - serial

16:15 Drużyna A odc. 12 - serial

17:15 Paulina odc. 57 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 39 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 54 - serial

20:00 Galileo odc. 165

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 42 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 43 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 3 - serial

00:00 Chłopaczki z sąsiedztwa 

  - komedia

02:00 Benny Hill odc. 71

07:15 Shimmer i Shine odc. 54 - serial 
07:40 Smerfy odc. 197 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 101 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 10 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 34 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 53 
  - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 22 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 1 - serial 
09:30 Domisie odc. 389
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 155
10:15 Strażak Sam odc. 13 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 5 s. 5 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 5 s. 3 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 3 - serial 
11:05 Wissper odc. 11, 12 - serial 
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 22 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 36 - serial 
12:20 Między nami bocianami 
  odc. 13 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 116 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 62 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - serial  
13:35 Krecik i panda odc. 10 - serial
13:55 Budzik odc. 306
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 17 - serial
14:40 Tabaluga odc. 4 - serial 
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 156
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 38 - serial 
15:40 Domisie odc. 405
16:10 Nela - mała reporterka odc. 1
16:25 Billy kot odc. 10 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 36 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 4 - serial 
17:45 Wissper odc. 13, 14 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 23 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 17 - serial 
19:00 Smerfy odc. 199 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 86 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 76 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 245
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 24 
  - serial 
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05:55 Klan odc. 3462
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:55 Studio Raban odc. 71
09:25 Rodzinny ekspres odc. 75
09:55 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
10:25 Korona królów odc. 198 - serial
11:00 Korona królów odc. 199 - serial
11:30 Korona królów odc. 200 - serial
12:00 Korona królów odc. 201 - serial
12:40 Sekrety Jowisza - film
13:40 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 22
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 207
14:25 Jak to działa? odc. 173
15:00 Wiktoria odc. 11 s. 2 - serial
16:00 Sanatorium miłości odc. 10
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 5 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Wolny strzelec - thriller
22:40 Echo serca odc. 12 - serial
23:35 Misery - thriller
01:30 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 529 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 11

09:55 Big Brother odc. 12

10:55 Big Brother odc. 13

11:50 Ukryta prawda odc. 308 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 309 - serial

13:50 Przyjaciele odc. 7 s. 6 - serial

14:20 Egipskie psiaki - komedia

16:20 Naga broń 33 i 1/3 - komedia

17:55 Wygraj randkę - komedia

20:00 Big Brother Raport odc. 3

20:35 Batman Forever - film

23:05 Big Brother Nocą odc. 3

23:40 Pod słońcem Toskanii - komedia

01:55 Moc magii odc. 447

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 30 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 31 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 32 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 33 - serial
07:55 Flintstonowie odc. 29 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 30 - serial
09:15 Tom i Jerry i Sherlock Holmes 
  - film
10:05 Policjantki i policjanci odc. 515 
  - serial
11:05 Policjantki i policjanci odc. 516 
  - serial
12:05 Policjantki i policjanci odc. 517 
  - serial
13:05 STOP Drogówka odc. 199
14:05 Za wszelką cenę - dramat
17:00 Quest - film
19:00 Galileo odc. 736
20:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 519 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 279 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 280 - serial
00:00 Oczy anioła - thriller
02:10 Anatomia głupoty odc. 8 - serial

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 2 

  s. 4 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 14 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 14 - serial

08:55 13. posterunek odc. 12 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 13 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

18:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

19:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial

20:00 Rambo II - film

22:00 Furia - dramat

00:40 American Pie: księga miłości 

  - komedia

07:00 Teledyski 

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Śpiewnik Komedy - koncert

08:45 Klub profesora Tutki odc. 5 

  - serial

09:05 Klub profesora Tutki odc. 6 

  - serial

09:20 Klub profesora Tutki odc. 7 

  - serial

09:50 Tygodnik kulturalny

10:45 Kaseta: dokumentalna składanka 

  - film

12:20 Inni ludzie - Grzegorz Jarzyna

12:50 Leśmian - film

14:25 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

  - komedia

16:15 One. Kobiety Kultury odc. 5

16:50 Laura - thriller

18:30 Dranie w kinie odc. 53

18:30 Dranie w kinie odc. 53

19:15 French Touch - francuskie 

  electro - film

20:20 Droga do zapomnienia - film

22:25 Alicia Keys plays Baloise Session

00:05 Ptak o kryształowym upierzeniu 

  - horror

06:15 Był taki dzień odc. 524

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Wszystkie kolory świata 

  odc. 26 - serial

08:10 Koło się kręci odc. 14

08:25 Zakochaj się w Polsce odc. 33 s. 1

08:55 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 1 - serial

09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 116

10:25 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 2 - film

11:25 Bizancjum: opowieść o trzech 

  miastach odc. 3 - film

12:30 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

13:35 Szerokie tory odc. 152

14:05 Z Andrusem po Galicji odc. 13

14:35 Amerykańska broń odc. 4 - film

15:35 Spór o historię odc. 195

16:20 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 4 - serial

17:10 Marzyciele odc. 25

17:35 Kariera Nikodema Dyzmy 

  odc. 5 - serial

18:40 Ryngraf - film

19:10 Z życia regionu odc. 477

19:50 Opowieść o Chinach odc. 2 

  - serial

21:00 Stawka większa niż życie 

  odc. 14 - serial

22:10 Krystyna - ostatnia klasówka - film

23:15 Ameryka za kółkiem - film

00:55 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:00 Sanktuarium Matki Bożej 
  o Złotym Sercu w Beauraing 
  - film
09:50 Szafarskie dni i noce, czyli 
  Chopin był u nas
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Uroczystość święceń biskupich 
  ks. bp. Wojciecha Skibickiego 
  w Elblągu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:00 Ikona Miłości - film
14:40 Tryptyk rzymski
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Kaplica Pamięci
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Misterium Męki Pańskiej - Górka 
  Klasztorna 2016

05:55 Barwy szczęścia odc. 2034 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2035 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1433 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 332
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 18
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 47
13:25 Na sygnale odc. 226 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
16:45 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 6 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 42
20:05 Dance Dance Dance odc. 11
21:10 Dance Dance Dance odc. 12
22:10 Sierocki na sobotę odc. 16
23:05 Zderzenie - thriller
00:55 Fascynacja - thriller

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1149

11:00 Na Wspólnej odc. 2850 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2851 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2852 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2853 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 5 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 5 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 4 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 6 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5635

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 2 - serial

21:00 Powiedzmy sobie wszystko 

  - komediodramat

23:10 Transformers - film

02:10 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:05 Legenda o Smoku Gnatochrupie 

  - film

08:25 Świąteczna gorączka II - film

10:10 Ewa gotuje odc. 357

10:45 Sekrety rodziny odc. 13 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 14 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 15 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 53 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 54 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 55 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 55

17:45 SuperPies odc. 18

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 154

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 423 - serial

20:05 Krudowie - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 104 s. 11

00:25 Pan i władca - Na krańcu świata

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1255

07:00 Detektyw Monk odc. 11 

  s. 7 - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 12 

  s. 7 - serial

08:50 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 4 - serial

09:20 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 5 - serial

09:50 Maszyny parowe z krainy 

  Oz - film

11:35 Powrót do przyszłości - film

13:55 Columbo odc. 4 - serial

15:55 Szczęśliwy dzień - komedia

18:20 Tylko jeden - film 

20:00 Galileo odc. 166

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 44 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 45 - serial

23:00 Instytut Rosyjski: Lolitki - film

00:30 Hawaii 5.0 odc. 23 s. 5 - serial

01:30 Włatcy móch odc. 113 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 55 - serial
07:40 Smerfy odc. 198 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 102 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 11 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 54 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 23 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 2 - serial
09:30 Domisie odc. 405
10:00 Supełkowe ABC odc. 153
10:15 Strażak Sam odc. 16 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 6 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 6 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 4 - serial
11:05 Wissper odc. 13, 14 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 23 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 37 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 1, 2, 5 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 117 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 63 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 5 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 11 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 4 - serial
14:10 To Timmy odc. 17 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 18 - serial
14:40 Tabaluga odc. 5 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 8
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 39 - serial
15:40 Domisie odc. 379
16:10 Nela - mała reporterka odc. 2
16:25 Billy kot odc. 11 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 37 - serial
17:25 Robot Trains odc. 5 - serial
17:45 Wissper odc. 15, 16 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 18 - serial
19:00 Smerfy odc. 200 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 87 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo cię 
 kocham odc. 78 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 278
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 25 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3464
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 125
09:05 Ziarno odc. 702
09:40 Ulubiony sport mężczyzn 
  - komedia
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Misja w Afryce odc. 10 - serial
13:00 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 23
13:15 Wyprawa na Galapagos 
  odc. 1 - serial
14:05 Wokół mórz odc. 6 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 62 - serial
15:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 3 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 73
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 269 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 6 - serial
21:15 To był rok! odc. 3
22:30 Legalna blondynka - komedia
00:15 Wolny strzelec - thriller

05:50 Ukryta prawda odc. 530 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 14

09:55 Big Brother odc. 15

10:50 Zakochani po uszy odc. 45 

  - serial

11:25 Zakochani po uszy odc. 46 

  - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 47 

  - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 48 

  - serial

12:55 Strzały nad Saber River

14:55 Batman Forever - film

17:30 Kochaj i tańcz - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 4

21:30 Kapitan Ameryka: Pierwsze 

  starcie - film

00:00 Wykidajło - film 

02:25 Moc magii odc. 448

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 32 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 33 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 34 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 35 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 30 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 31 - serial

09:15 Tom i Jerry: Dziadek  

  do orzechów odc. 6 - film

10:05 Galileo odc. 735

11:05 Galileo odc. 736

12:05 Pokojówka na Manhattanie 

  - komedia

14:30 Wyścig szczurów - komedia

16:45 Biały Tygrys - film

19:00 Galileo odc. 737

20:00 Obcy III - film

22:30 Uciekający pociąg - film

00:50 Ameryka pod ostrzałem 

  odc. 5 - serial

05:40 Flash odc. 15 - serial

06:20 Flash odc. 16 - serial

07:15 Przygody Merlina odc. 6 

  s. 4 - serial

08:15 Przygody Merlina odc. 7 

  s. 4 - serial

09:10 Przygody Merlina odc. 8 

  s. 4 - serial

10:05 Bibliotekarze odc. 7 s. 2 - serial

11:10 Żandarm i kosmici - komedia

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

  braci Grimm - film

14:05 Syn prezydenta - komedia

16:05 Matylda - film

18:05 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

20:00 Non-Stop - thriller

22:10 Dziedzictwo krwi - film

23:55 Skorpion odc. 18 s. 3 - serial

00:50 Na jedwabnym szlaku 

  odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 23

07:45 Dranie w kinie odc. 53

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 14 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 27

10:40 Pchła Szachrajka - spektakl

11:55 Trzeci punkt widzenia odc. 283

12:25 Madame Tutli-Putli - film

12:50 Ucieczka z kina „Wolność” 

  - dramat

14:30 Wniebowzięci - komedia

15:20 Chuligan literacki

15:55 Luci mie traditrici Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 533

18:05 Handlarz cudów - film

20:00 Kultura na żywo

21:10 Gwiazda szeryfa

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 283

23:35 Ucho wewnętrzne - film

01:05 Droga do zapomnienia - film

06:15 Był taki dzień odc. 525

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Życie odc. 3 - serial

08:10 W służbie odkupienia  

  - redemptoryści polscy 

  w okowach dwóch totalitaryzmów 

09:05 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 2 - serial

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 175

10:30 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 

  odc. 2 - serial

11:30 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial

12:30 Wielkie widowiska natury 

  odc. 1 - serial

13:35 Archiwum zimnej wojny odc. 5 

14:15 Stawka większa niż życie 

  odc. 14 - serial

15:25 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 1 - serial

16:20 Wielka gra odc. 183

17:15 Niezwykłe dwudziestolecie. 

  Historia gospodarcza II RP 

  odc. 5 - serial

17:50 Kariera Nikodema Dyzmy 

  odc. 6 - serial

19:00 Krystyna - ostatnia klasówka - film

20:05 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 2 - serial

21:00 Karbala - film

23:05 Wielki test z historii. Karol Wojtyła 

  - Jan Paweł II odc. 2

00:50 Lustro - film

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa Serial obyczajowy 
11:35 Królewna Śnieżka odc. 18 - serial 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
  Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:30 Juan Diego - posłaniec 
  z Gwadelupy - film
15:05 Dzieje Apostolskie odc. 3 - serial 
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Gorzkie żale 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
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 Retrospekcja
21:45 Próba wiary - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 

05:55 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1434 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Wyspy na morskim pustkowiu 
  - film
12:00 Bandolero
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 
  odc. 1
16:15 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
17:10 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 42 - serial
17:20 Rodzinka.pl odc. 256 - serial
17:55 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 5 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 PKO Półmaraton Rzeszowski
18:35 Za marzenia odc. 18 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
20:05 RoboCop - film
22:10 Konsul z Bordeaux - dramat
23:55 Syn Królowej Śniegu - film
01:30 RoboCop - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1150

11:00 Efekt domina odc. 6 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 896

12:00 Diagnoza odc. 6 s. 4 - serial

12:55 Szóstka odc. 1 - serial

13:55 Step Up III - film

16:10 Jak ukraść księżyc - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5636

20:00 MasterChef Junior odc. 6 s. 4

21:30 Szóstka odc. 2 - serial

22:35 Thor - film

00:55 Big Brother Tydzień odc. 3

01:55 Uwaga! Odc. 5636

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 50 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 51 - serial

09:45 Księga dżungli II - film

11:20 Sam w domu - po raz trzeci 

  - komedia

13:40 Krudowie - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 104 s. 11

17:50 Nasz nowy dom odc. 136

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 310

20:00 W rytmie serca odc. 46 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 56

23:10 Aniołki Charliego - komedia

01:20 Szklana pułapka 5 - film 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1256

07:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial

08:00 Jaś Fasola odc. 5 - serial

08:30 Galileo odc. 165

09:30 Galileo odc. 166

10:35 Powrót do przyszłości - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 7

14:00 Nokaut odc. 6 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 252 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 253 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 254 - serial

18:00 Columbo odc. 4 - serial

20:00 Galileo odc. 167

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 46 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 47 - serial

23:00 Bez litości II - horror

01:10 Hawaii 5.0 odc. 24 s. 5 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 56 - serial
07:40 Smerfy odc. 199 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 103 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 12 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 55 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 24 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 3 - serial
09:30 Domisie odc. 379
10:00 Teleranek odc. 80
10:15 Strażak Sam odc. 17 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 7 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 7 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 5 - serial
11:05 Wissper odc. 15, 16 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 38 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 7, 8, 9 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 118 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 64 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 6 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 12 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 4 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 19 - serial
14:40 Tabaluga odc. 6 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 58
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 40 - serial
15:40 Domisie odc. 392
16:10 Nela - mała reporterka odc. 3
16:25 Billy kot odc. 12 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 38 - serial
17:25 Robot Trains odc. 6 - serial
17:45 Wissper odc. 17, 18 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 19 - serial
19:00 Smerfy odc. 202 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 88 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 1 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 247
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 26 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 149 
  s. 2 - serial 
07:05 Elif odc. 460 - serial 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 53 s. 5 - serial 
09:35 Komisarz Alex odc. 105 
  s. 9 - serial 
10:35 Ojciec Mateusz odc. 69 
  s. 5 - serial 
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:39 Magazyn rolniczy
12:50 Wyprawa na Galapagos 
  odc. 1 - serial 
14:00 Elif odc. 461 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 207
16:05 Wieczna miłość odc. 150 
  s. 2 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3465
18:30 Korona królów odc. 202 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 109 - serial 
21:00 Smoleńsk - dramat 
23:10 Ekstradycja odc. 3 - serial 
00:15 Przyjaźń w cieniu Kremla. 
 Jutro Ukraina - film

05:55 Ukryta prawda odc. 531 - serial 
06:55 Sąd rodzinny odc. 49 - serial 
07:50 Szpital odc. 247 - serial 
08:45 Big Brother Tydzień odc. 3
09:50 Big Brother Pobudka odc. 16
09:55 Przyjaciele odc. 8 s. 6 - serial 
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 56 - serial 
12:35 Doradca smaku odc. 19 s. 10
12:45 Ukryta prawda odc. 311 - serial 
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 16
13:50 Sąd rodzinny odc. 50 - serial 
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 87 - serial 
15:50 Szpital odc. 248 - serial 
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 16
16:55 Gotowe na wszystko odc. 17 
  s. 4 - serial 
17:50 Przyjaciele odc. 9 s. 6 - serial 
18:20 Singielka odc. 28
18:55 Singielka odc. 29
19:30 Zakochani po uszy odc. 49 
  - serial 
20:00 Big Brother odc. 16
21:00 Karol. Człowiek, który został 
  papieżem odc. 1 - serial 
23:10 Big Brother Nocą odc. 13
23:40 The Ring - horror
02:00 Moc magii odc. 449

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 8 - serial 

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 23 - serial 

07:35 Dragon Ball Super odc. 6 - serial 

08:00 Nasz nowy dom odc. 93

09:00 Septagon odc. 56 - serial 

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 59

11:25 Anatomia głupoty odc. 10 - serial 

11:55 Galileo odc. 735

13:00 Detektywi w akcji odc. 154 

  - serial 

15:00 Policjantki i policjanci odc. 519 

  - serial 

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 56 

  - serial 

17:00 Joker odc. 56

18:00 Nokaut odc. 6 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 520 

  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 281 - serial 

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 18

22:00 Galileo odc. 736

23:00 3000 mil do Graceland - komedia

01:30 STOP Drogówka odc. 198

06:00 Słodka miłość odc. 16

07:00 Zbuntowany anioł odc. 194

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial 

09:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 40 

  s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 16 

  s. 24 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 17 

  s. 24 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 15 s. 5 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 52 s. 2 - serial 

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 41 

  s. 2 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

17:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial 

20:00 Wasabi - komedia

21:55 Rambo II - film 

23:55 Stalingrad - film 

02:35 Taki jest świat odc. 14 s. 4

07:00 Teledyski

07:35 Rzecz Polska odc. 4

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1480

08:15 Marchenbilder - Obrazki 

  z bajek - film

08:55 Niemcy - dramat

11:00 Lalka odc. 1 - serial

12:20 Analiza wzruszeń i rozdrażnień 

  - film

12:40 List - dramat

13:45 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1480

14:00 Spotkania z muzyką odc. 27 

  - koncert

15:10 Chleba naszego powszedniego 

  - film

16:15 Życie za życie. Maksymilian 

  Kolbe - dramat

18:00 Jerzy Grzegorzewski. Skrywana 

  obecność - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 8

19:35 Pomnik. Europa Środkowo 

  - Wschodnia 1918-2018

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista  

  odc. 6 - serial

21:15 Zero - dramat

23:15 Antyfonie odc. 9 - serial

23:50 Konformista - dramat

01:50 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 526

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Czarne chmury odc. 6 - serial

08:45 Ex libris

09:20 Golgota Wschodu - stacja Katyń

10:25 Sensacje XX wieku odc. 174

11:00 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 16 s. 2 - serial

13:20 Wichry Kołymy - film

15:20 Wielkie widowiska natury 

  odc. 1 - serial

16:20 Spór o historię odc. 112

17:00 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

17:55 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Flesz historii

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 10

19:00 Czarne chmury odc. 7 - serial 

20:05 Ameryka za kółkiem - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 6

22:40 Marzyciele odc. 25

23:15 Wojna stuletnia odc. 3 - serial 

00:15 Znaki zapytania odc. 1 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - z serca pustyni
11:50 Hwange
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Najkrótsza droga do domu: 
  C.S.Lewis - film
13:20 - Koncert życzeń
14:10 Idealna fala - film
15:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - 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 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 117 
  - serial
23:10 Żywe kamienie - film

05:55 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial 
06:50 Coś dla Ciebie odc. 192
07:20 Na sygnale odc. 35 - serial 
07:45 Przepis dnia odc. 25
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 333
11:25 Rodzinka.pl odc. 149 s. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial 
12:30 Koło fortuny
13:10 Nabożeństwo Purim
14:10 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial 
15:05 Górski lekarz odc. 69 - serial 
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 6 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 35 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 43 s. 2 - serial 
19:05 Przepis dnia odc. 26
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 78
19:35 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 2039 
  - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 97
20:55 M jak miłość odc. 1435 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 19 s. 2 - serial 
22:45 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 6 - serial
22:55 Terror w podziemiach  
  odc. 5 - dramat 
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 
  odc. 2 - serial 
00:55 Ucieczka Ulzany

05:50 Uwaga! odc. 5636

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 6 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2429

11:00 Ukryta prawda odc. 1020 - serial

12:00 Szpital odc. 909 - serial

13:00 Szkoła odc. 672 - serial

14:00 19+ odc. 373 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3

15:30 Szkoła odc. 673 - serial

16:30 19+ odc. 374 - serial

17:00 Szpital odc. 910 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1021 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5637

20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2854 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 252

21:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

  odc. 7 - serial 

22:30 Chyłka - Zaginięcie odc. 2 - serial

23:30 Thor - film

01:55 Co za tydzień odc. 896

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 699 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 700 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 112 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 875 - serial
12:00 Gliniarze odc. 156 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 857 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2859 
  - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 903 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4124
16:30 Na ratunek 112 odc. 326 - serial
17:00 Gliniarze odc. 316 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2860 
  - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 424 - serial
20:05 Szklana pułapka 5 - film 
22:15 Ślad odc. 52 - serial 
23:20 Niezniszczalni - film 
01:45 Oczy smoka - film 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1257

07:00 Strażnik Teksasu odc. 167 

  - serial 

08:00 Medicopter 117 odc. 26 

  s. 3 - serial 

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 252 - serial 

10:00 Galileo odc. 167

11:00 V.I.P. odc. 10 s. 4 - serial 

12:00 Miodowe lata odc. 54 - serial 

13:00 Miodowe lata odc. 39 - serial 

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 6 - serial 

14:15 MacGyver odc. 47 - serial 

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 65 s. 4 - serial 

16:15 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 

17:15 Paulina odc. 58 - serial 

18:15 Miodowe lata odc. 38 - serial 

19:00 Miodowe lata odc. 80 - serial 

20:00 Galileo odc. 168

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 78 - serial 

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 79 - serial 

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 4 - serial 

00:00 Eden Lake - thriller

01:55 Benny Hill odc. 39

07:15 Shimmer i Shine odc. 57 - serial
07:40 Smerfy odc. 200 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 104 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 13 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 56 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 25 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 4 - serial
09:30 Domisie odc. 392
10:00 Mój zwierzyniec odc. 22
10:15 Strażak Sam odc. 19 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 8 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 8 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 6 - serial
11:05 Wissper odc. 17, 18 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 39 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 10, 12, 13 
 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 119 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 65 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 7 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 13 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 5 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 20 - serial
14:40 Tabaluga odc. 7 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 23
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 41 - serial
15:40 Domisie odc. 393
16:10 Nela - mała reporterka odc. 4
16:25 Billy kot odc. 13 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 39 - serial
17:25 Robot Trains odc. 7 - serial
17:45 Wissper odc. 19, 20 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 20 - serial
19:00 Smerfy odc. 204 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 89 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 2 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 39 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 248
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 28 
  - serial



Wtorek, 9 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 150 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 461 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 54 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 106 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 70 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 202 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 5 - serial
14:00 Elif odc. 462 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 109 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 151 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3466
18:30 Korona królów odc. 203 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 110 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 13
21:40 Echo serca odc. 13 - serial
22:35 Kompania X odc. 27 s. 3 - serial
23:30 Miasto gniewu odc. 19 s. 2 
  - serial
00:15 Nigdy nie mów nigdy - film

05:55 Ukryta prawda odc. 532 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 50 - serial
07:50 Szpital odc. 248 - serial
08:45 Big Brother odc. 16 
09:40 Doradca smaku odc. 19
09:50 Big Brother Pobudka odc. 17
09:55 Zakochani po uszy odc. 49 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 57 - serial
12:35 Doradca smaku odc. 20 s. 10
12:45 Ukryta prawda odc. 312 - serial
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 17
13:50 Sąd rodzinny odc. 51 - serial
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 88 - serial
15:50 Szpital odc. 249 - serial
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 17
16:55 Prawo Agaty odc. 1 - serial
17:55 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial
18:25 Ugotowani odc. 9 s. 10 
19:30 Zakochani po uszy odc. 50 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 17
21:00 Zapłata - thriller
23:30 Big Brother Nocą odc. 14
00:00 To już jest koniec - komedia
02:15 Moc magii odc. 450

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 9 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 24 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 7 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 107

09:00 Nokaut odc. 6 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 60

11:55 Galileo odc. 736

13:00 Detektywi w akcji odc. 155 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 82

15:00 Policjantki i policjanci odc. 520 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 57 

  - serial

17:00 Joker odc. 57

18:00 Septagon odc. 58 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 521 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 282 - serial

21:00 Potrzask - thriller

23:00 Obcy III - film

01:25 STOP Drogówka odc. 199

06:00 Słodka miłość odc. 17

07:00 Zbuntowany anioł odc. 195

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 41 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 17 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 18 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 16 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 53 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 42 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni 

  - film

22:05 Piąta fala - film

00:20 Gorąca laska - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1475

08:30 Signum

08:50 Broken Tale - film

09:10 Życie za życie. Maksymilian 

  Kolbe - dramat

11:00 Lalka odc. 2 - serial

12:25 Wrony - dramat

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1475

13:55 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 533

14:50 Meta - film

16:10 Cudowne miejsce - film

18:00 Fabryka hitów odc. 6 - serial

19:00 Teledyski

19:25 Antyfonie odc. 9 - serial

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Kariera Artura Ui - spektakl

21:55 Mów mi Vincent - komedia

23:45 One. Kobiety Kultury odc. 5

00:25 Luna - film

06:50 Był taki dzień odc. 527

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Czarne chmury odc. 7 - serial

08:50 Flesz historii

09:15 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 175

10:45 Spór o historię odc. 5

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 70

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 10

12:20 Czas honoru odc. 17 s. 2 - serial

13:20 Życie odc. 3 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 2 - serial

16:25 Marzyciele odc. 25

16:50 Poświęcając życie prawdzie - film 

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:15 Ale nam się wydarzyło... Jan 

  Paweł II odc. 12

18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 10

18:40 Czarne chmury odc. 8 - serial 

19:55 W imię honoru - film 

21:00 Era kosmiczna: historia NASA 

  odc. 1 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 6

22:35 W cieniu nienawiści - film

00:40 Sensacje XX wieku odc. 4

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Próba wiary - serial
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:35 Nadzieja zranionych serc - film 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 117 
  - serial
15:00 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
  - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 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 Wybór Sary - dramat
23:30 Pustynia Boga - film 

05:55 M jak miłość odc. 1435 - serial
06:50 Niech pamięć o Nich nie zaginie
07:15 Na sygnale odc. 36 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 26
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 334
11:25 Rodzinka.pl odc. 150 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2039 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 60 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1435 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 70 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 36 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 44 s. 2 - serial
19:10 Przepis dnia odc. 27 
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 100
19:25 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 97
19:40 Barwy szczęścia odc. 2039 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 98
20:55 M jak miłość odc. 1436 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Ofiarowanie - film 
23:55 Za marzenia odc. 19 s. 2 - serial
00:45 Rodzinka.pl odc. 257 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2430

11:00 Ukryta prawda odc. 1021 - serial

12:00 Szpital odc. 910 - serial

13:00 Szkoła odc. 673 - serial

14:00 19+ odc. 374 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3

15:30 Szkoła odc. 674 - serial

16:30 19+ odc. 375 - serial

17:00 Szpital odc. 911 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1022 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5638

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2855 - serial

20:55 Milionerzy odc. 253

21:30 Diagnoza odc. 7 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 20 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1156

00:05 36,6 °C odc. 6 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 701 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 702 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 113 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 876 - serial
12:00 Gliniarze odc. 157 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 858 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2860 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 904 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4125
16:30 Na ratunek 112 odc. 327 - serial
17:00 Gliniarze odc. 317 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2861 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 425 - serial
20:10 Niezniszczalni - film
22:25 Ślad odc. 53 s. 2 - serial
23:35 Czas zemsty - film
01:30 Tajemnice losu odc. 3260

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1258

07:00 Strażnik Teksasu odc. 168 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 27 

  s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 253 - serial

10:00 Galileo odc. 168

11:00 V.I.P. odc. 11 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 80 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 38 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 7 - serial

14:15 MacGyver odc. 48 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 66 - serial

16:15 Drużyna A odc. 14 - serial

17:15 Paulina odc. 59 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 23 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 85 - serial

20:00 Galileo odc. 169

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Miami odc. 80 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Miami odc. 81 - serial

23:00 Wilki - horror

01:00 STOP Drogówka odc. 98

07:15 Shimmer i Shine odc. 58 - serial
07:40 Smerfy odc. 202 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 105 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 14 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 57 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 26 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 5 - serial
09:30 Domisie odc. 393
10:00 Przyjaciele lasu odc. 26
10:15 Strażak Sam odc. 20 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 9 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 9 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 7 - serial
11:05 Wissper odc. 19, 20 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 40 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 14-16 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 120 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 66 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 39 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 14 - serial
13:55 Teleranek odc. 80
14:10 To Timmy odc. 18 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 21 - serial
14:40 Tabaluga odc. 8 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 27
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 42 - serial
15:40 Domisie odc. 396
16:10 Nela - mała reporterka odc. 5
16:25 Billy kot odc. 14 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 40 - serial
17:25 Robot Trains odc. 8 - serial
17:45 Wissper odc. 21, 22 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 1 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 21 - serial
19:00 Smerfy odc. 205 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 90 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 3 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 40 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 249
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 29 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 151 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 462 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 55 s. 5 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 107 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 71 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 203 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 6 - serial
14:00 Elif odc. 463 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 110 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 152 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3467
18:30 Korona królów odc. 204 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Leśniczówka odc. 111 - serial
20:55 Manchester United 
 - FC Barcelona: ćwierćfinał
23:00 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:25 Warto rozmawiać

05:55 Ukryta prawda odc. 533 - serial 
06:55 Sąd rodzinny odc. 51 - serial 
07:50 Szpital odc. 249 - serial 
08:45 Big Brother odc. 17
09:40 Doradca smaku odc. 20 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 18
09:55 Zakochani po uszy odc. 50 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 58 - serial 
12:35 Doradca smaku
12:45 Ukryta prawda odc. 313 - serial 
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 18
13:50 Sąd rodzinny odc. 52 - serial 
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 89 - serial 
15:50 Szpital odc. 250 - serial 
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 18
16:55 Prawo Agaty odc. 2 - serial
17:55 Przyjaciele odc. 12 s. 6 - serial
18:25 Ugotowani odc. 10 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 51 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 18
21:00 Twój na zawsze - melodramat
23:20 Big Brother Nocą odc. 15
23:55 Miłość na zamówienie - komedia
02:00 Moc magii odc. 451

06:00 Buffy, postrach wampirów 

  odc. 10 s. 4 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 25 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 8 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 108

09:00 Septagon odc. 58 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 11

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 1 - serial

11:55 Galileo odc. 737

13:00 Detektywi w akcji odc. 156 

  - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 83

15:00 Policjantki i policjanci odc. 521 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 58 

  - serial

17:00 Joker odc. 58

18:00 Septagon odc. 59 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 522 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 283 - serial

21:00 Czerwony świt - film

23:00 Prawo zemsty - thriller

01:15 Żona dla milionera odc. 9

06:00 Słodka miłość odc. 18

07:00 Zbuntowany anioł odc. 196

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 42 

  s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 18 

  s. 24 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 

  s. 7 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 17 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 54 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 43 

  s. 2 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 28 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 179 s. 4 - serial

20:00 9. kompania - dramat

22:50 Stalingrad - film

01:20 Code Black: Stan krytyczny 

  odc. 18 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1482

08:35 Doradcy króla Hydropsa - film

09:10 Cudowne miejsce - film

11:00 Lalka odc. 3 - serial

12:30 Wyspa - film

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1482

13:25 Wyspa Brel - piosenki Jacquesa 

  Brela - koncert

14:30 Warszawska premiera - film

16:25 Rififi po sześćdziesiątce 

  - komedia

18:00 Currentzis - Buntownik wśród 

  klasyków - film

19:00 Teledyski

19:25 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Gdy budzą się demony - dramat 

22:20 Pegaz odc. 123

23:00 Zwykłe zaburzenie - film

00:10 Muzyka Polska dla Zwycięstwa 

  - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 528
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Czarne chmury odc. 8 - serial 
08:45 Archiwum zimnej wojny odc. 17
09:20 Ale nam się wydarzyło... Jan 
  Paweł II odc. 12
09:35 Gorycz i chwała - film
10:15 Flesz historii
10:35 Sensacje XX wieku odc. 176
11:05 W imię honoru - film
12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 10
12:20 Czas honoru odc. 18 s. 2 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
  odc. 28 - serial
14:25 Krystyna - ostatnia klasówka - film
15:30 Wojna stuletnia odc. 3 - serial
16:35 Smoleńsk 2010 - na własne 
  oczy - film
17:40 Było, nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:10 Niezwykłe dwudziestolecie. 
  Historia gospodarcza II RP 
  odc. 6 - serial 
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 10
18:55 Czarne chmury odc. 9 - serial 
20:00 Wiadomości
20:40 Tajne akta III Rzeszy odc. 3 
  - serial 
21:40 Zobaczyłem zjednoczony naród 
  - film
22:40 Weterani. Wyrwani śmierci 
  odc. 3 - serial 
23:10 Smoleńsk - dramat 
01:35 Sensacje XX wieku odc. 10

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 24 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielkie serce Jack - film
14:00 Oratorium Szlakiem Ikara 
  - koncert
15:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Powrót Feniksa - odbudowa 
  teatru La Fenice w Wenecji - film
17:00 Po stronie prawdy
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza święta w intencji Ofiar 
  katastrofy smoleńskiej 
  w Bazylice Archikatedralnej 
  pw. Męczeństwa św. Jana 
  Chrzciciela w Warszawie
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Niebieskooki Anioł - film
22:50 Konzentrationslager Stutthof 
  - film
23:35 Ostatni rzeźbiarz w szkle

05:55 M jak miłość odc. 1436 - serial
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 37 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 27
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 335
11:25 Rodzinka.pl odc. 151 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 61 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1436 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 71 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 37 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 45 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 28
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 82
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 79
19:30 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2041 
  - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 43 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 739 
  - serial
21:50 Na sygnale odc. 227 - serial
22:30 Walking on Sunshine. Chodzę 
  w słońcu - musical
00:15 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2431

11:00 Ukryta prawda odc. 1022 - serial

12:00 Szpital odc. 911 - serial

13:00 Szkoła odc. 674 - serial

14:00 19+ odc. 375 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3

15:30 Szkoła odc. 675 - serial

16:30 19+ odc. 376 - serial

17:00 Szpital odc. 912 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1023 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5639

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2856 - serial

20:55 Milionerzy odc. 254

21:30 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 4

22:30 Ścigani - film

00:50 American Horror Story: Murder 

  House odc. 10 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 703 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 704 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 114 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 877 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 158 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 859 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2861 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 905 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4126
16:30 Na ratunek 112 odc. 328 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 318 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2862 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 108 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 546 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
  Now odc. 14 s. 2
22:05 Ślad odc. 54 s. 2 - serial
23:10 Zamachowiec - thriller
01:25 Nasz nowy dom odc. 61

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1259

07:00 Strażnik Teksasu odc. 169 

  - serial 

08:00 Medicopter 117 odc. 28 

  s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 254 - serial

10:00 Galileo odc. 169

11:00 V.I.P. odc. 12 s. 4 - serial 

12:00 Miodowe lata odc. 85 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 23 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 8 - serial

14:15 MacGyver odc. 49 - serial 

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 67 - serial

16:15 Drużyna A odc. 15 - serial 

17:15 Paulina odc. 60 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 26 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 50 - serial

20:00 Galileo odc. 170

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 82 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 83 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 5 - serial

00:00 VI batalion - dramat

02:40 Top 10 lista przebojów odc. 1259

07:10 Shimmer i Shine odc. 59 - serial
07:40 Smerfy odc. 204 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 106 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 15 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 39 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 58 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 27 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 6 - serial
09:30 Domisie odc. 396
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 58
10:15 Strażak Sam odc. 22 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 10 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 10 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 10 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 8 - serial
11:05 Wissper odc. 21, 22 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 1 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 41 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 17-19 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 121 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 67 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 40 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 9 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 15 - serial 
13:55 Supełkowe ABC odc. 153
14:10 To Timmy odc. 19 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 22 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 9 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 36
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 43 - serial
15:40 Domisie odc. 385
16:10 Nela - mała reporterka odc. 6
16:25 Billy kot odc. 15 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 41 - serial
17:25 Robot Trains odc. 9 - serial
17:45 Wissper odc. 23, 24 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 2 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 22 - serial
19:00 Smerfy odc. 206 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 91 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 4 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 41 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 250
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 30 
  - serial
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

Tarta szpinakowa
Składniki: 
Spód do słonej tarty: 
mąka 240g
masło 160g
śmietana 18% 30g
żółtko 1szt
cukier puder5 g
szczypta soli 
Farsz: 
szpinak 500g
cebula 100g
czosnek 2ząbki
oliwa 30 ml
jaja 5szt
śmietanka 18% 250ml
ser ementaler 100 g
pieprz, sól, gałka muszkatołowa
Sposób wykonania:
Przyrządzić ciasto kruche: do przesianej mąki dodać 

masło i siekać nożem, dodać pozostałe składniki tj. śmie-
tanę, żółtko, cukier puder i sól. Ciasto wyrobić i schłodzić 
w lodówce przez minimum 1 h. Rozwałkować ciasto na 
grubość 5mm, i wylepić formę do tarty. Nakłuć ciasto, 
przykryć folią aluminiową, wsypać fasolę aby podczas 
pieczenia nie opadły boki. Piec 10 minut w temp. 220°C, 
usunąć fasolę i folię i piec ponownie 10 minut. Szpinak 
podsmażyć na połowie oliwy z posiekanym czosnkiem. 
Dodać zeszkloną cebulę. Jaja wymieszać ze śmietanką na 
jednolitą masę, Dodać do masy starty ser. Masę jajowo-

śmietanową z serem połączyć ze szpinakiem. Do-
prawić do smaku solą, pieprzem i gałką. Wylać farsz na 
upieczony spód tarty, całość piec przez 35 minut w temp. 
180°C.

Smacznego!
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Dobry czas, ale spodziewaj się nagłej zmiany planów. Chcesz w weekend zająć się 
ogródkiem, kupiłeś już nawet kwiaty, by go upiększyć? Okaże się, że ktoś z przyjaciół 
namówi cię na wspólną podróż. Przełożysz obowiązki na później i skorzystasz z roz-
rywek. Nie będziesz żałował. Samotne Koziorożce mogą spotkać kogoś wyjątkowo 
atrakcyjnego.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła pora, by pomyśleć tylko o sobie. 
Miałaś ostatnio bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie i teraz czujesz się 
zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się 
też wciągnąć w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się doskonała okazja do 
odpoczynku lub zabawy.

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

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

Zastanów się, jak lepiej rozplanować obowiązki zawodowe, by mieć więcej czasu dla 
siebie. Z pewnych spraw po prostu trzeba zrezygnować. Dostaniesz ciekawą propo-
zycję, niewykluczone, że kusić cię będzie zmiana pracy. W miłości zaczniesz szukać 
nowych pokus.

Ambitnie postanowisz poprawić swój status materialny i zaczniesz szukać dodatko-
wych zleceń. Może uda ci się chwycić dodatkowe zajęcie, które tak ci się spodoba, 
że zmienisz wizję swojej dalszej kariery zawodowej? W uczuciach stabilizacja i har-
monia.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okulary. Nawet odkrycie, ile szans ostatnio 
zmarnowałeś nie wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć do działania, skoczysz 
na głęboką wodę. I dobrze, bo okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do wykona-
nia ważne zadanie. 

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na odpoczynek. Dobrym pomysłem będzie 
odwiedzenie kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie i od razu poczujesz się 
lepiej. Co więcej, spotkasz na swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczucia 
odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Barany w stałych związkach niech nie zapo-
minają o partnerach.

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

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy jest mocno osłabiony. Długotrwały 
stres dał mu się we znaki. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Na dodatek w twoim 
związku będzie się źle działo. Kłótnie i poczucie niezrozumienia będą na porządku 
dziennym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystąpić do realizacji założonego pla-
nu, musisz być pewny jego powodzenia. Ktoś, kto dotąd był dla ciebie miły i wydawał 
się być przyjazny, nagle zmieni front. Nie wahaj się zakończyć tej znajomości, jeśli jest 
na gruncie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć się postępować z takimi 
osobami.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz się na realizacji obowiązków, do-
trzymasz terminów, więc spodziewaj się nagrody. Jeśli chcesz powalczyć o podwyżkę, 
to dobry moment. Głośno wymień swoje mocne strony, nie masz się czego wstydzić. 
Uda ci się nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intryguje. Znajdziecie wiele 
wspólnych tematów do rozmów.

Agata Janiszewska z klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych ZS Kowalewo Pomorskie
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Wielkie sprzątanie jezior
GOLUB-DOBrzyń  Wędkarze nie tylko łowią ryby, ale również sprzątają zbiorniki wodne. Jest to bardzo 
ważna inicjatywa, która zawsze się dobrze sprawdza i nie wymaga specjalnego nagłośnienia wśród miej-
scowych wędkarzy

Tradycyjnie wędkarze 
z miejscowych kół wędkarskich 
przed rozpoczęciem nowego 

sezonu wędkarskiego sprząta-
ją okoliczne akweny. Miesią-
cem, w którym wyruszają na 

Członkowie koła po sprzątaniu jez. Okonin

sezon sprzątania, jest marzec. 
W tym roku sprzątanie odbyło 
się w pierwszej połowie marca, 

a do uporządkowania było kilka 
akwenów.

Członkowie koła miejskiego 
PZW „Drwęca”, koła z Kowale-
wa Pomorskiego i Ciechocina 
sprzątali jezioro w Okoninie. 
Tu w sprzątaniu brało udział 
24 wędkarzy i zebrano 14 wor-
ków różnego rodzaju śmieci. 
Przeważnie były to plastikowe 
butelki i opakowania. Jezioro 
Słupno też podlegało sprzątaniu 
i uczestniczyli w nim członko-
wie koła PZW „Drwęca”. Odbyło 
się ono kilka dni wcześniej. Tu 
też zebrano kilka worków róż-
nego rodzaju śmiecia.

Członkowie innego koła 
miejskiego „Brzana” także włą-
czyli się w wędkarskie sprząta-

nie. Tu przedmiotem ich sprzą-
tania było jezioro Owieczkowo. 
Śmieci nie brakowało. Tradycyj-
nie po zakończeniu czyszczenia 
jezior było ognisko i skromny 
posiłek.

Na tym jednak nie planu-
je się zakończenia sprzątania 
akwenów w powiecie golubskim. 
W kwietniu jest planowanie 
sprzątanie rzeki Drwęcy wspól-
nie z fundacją Life Promotion. 
Również na wiosnę planowane 
jest montowanie foto pułapek 
mających na celu ograniczenie 
kłusownictwa i utrzymanie po-
rządku nad naszymi zbiornika-
mi wodnymi.

Tekst i fot. (Maw)

Skąd się biorą ryby?
Na to pytanie można było znaleźć odpowiedź, uczest-
nicząc w akcji zarybiania, która odbyła się na golub-
skich akwenach w marcu.

Golub-Dobrzyń

Polski związek wędkarski Koło 
Miejskie „Drwęca” w Golubiu-Do-
brzyniu w marcu br. przystąpiło 
do zarybiania akwenów na naszym 
terenie. Zarybek pozyskano z Za-
kładu Zarybieniowego w Grzmie-
cej. Do zarybienia wytypowano 
jezioro Okonin, gdzie wpuszczono 
2.700.000 sztuk sielawy. Do rze-
ki Ruziec wpuszczono natomiast 
510.000 sztuk troci, a do rzeki Łu-
bianka trafiło 5.000 sztuk tej samej 
ryby.

Zarybienia dokonywała spe-

cjalna komisja złożoną z członków 
Koła „Drwęca” i Społecznej Straży 
Rybackiej działającej przy golub-
skim kole. Nad całością akcji zary-
bieniowej czuwał ichtiolog Grze-
gorz Ostrowski z Grzmięcej. Jednak 
to nie koniec akcji zarybieniowej. 
Na nowe życie czekają jeszcze za-
rodki szczupaka i sandacza.

Jednak zanim te wszystkie ryby 
trafią na wędkarski haczyk, upłynie 
jeszcze trochę czasu.

Tekst I fot. (Maw)

Następny semestr na UTW
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Golubia-Dobrzynia spotkali się na ko-
lejnym wykładzie. Tym razem była mowa o ciele człowieka.

Golub-Dobrzyń

Słuchacze UTW w Golubiu-
Dobrzyniu rozpoczęli kolejny już 
semestr nauki. Tym razem jest to 
semestr letni. Temat ostatniego 
wykładu to „Czy jelita to nasz drugi 
mózg”. Wykład poprowadziła Iwo-
na Osial z Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy.

Organizm człowieka w 80% 

składa się z wody. Występują jed-
nak w ciele człowieka różne części 
anatomiczne, których współgra-
nie jest bardzo ważne i wpływa na 
zdrowie i kondycję człowieka. Taki-
mi ważnymi organami są na pew-
no jelita, przez które przepływa 
nasz pokarm. O tym jak ważnym 
czynnikiem w życiu człowieka jest 

właśnie pokarm i jak on wpływa 
na nasz organizm, można się było 
dowiedzieć właśnie z wykładu aka-
demickiego.

Również cały układ pokar-
mowy wpływa na nasze myślenie, 
czyli na nasz mózg, który „zawia-
duje” całym ciałem człowieka. To 
właśnie mózg daje sygnał, czego 
w naszej diecie brakuje. Właśnie od 
mózgu idzie pierwszy sygnał, że coś 
z naszym organizmem jest nie tak. 
Słuchacze po wykładzie na pewno 
bardziej będą zwracać uwagę na to, 
co spożywają i w jakiej ilości.

Marcowy wykład był pierw-
szym w nowym semestrze. Na-
stępne zajęcia już 10 kwietnia, na 
które serdecznie zaprasza koordy-
nator UTW Janina tuszyńska.

(Maw)
Fot. nadesłane

Golubskie Koło Sybiraków 
pamięta
Pod koniec marca członkowie Koła Miejskiego Sybiraków wzięli udział w spotka-
niu organizacyjnym. 

Golub-Dobrzyń

Przedmiotem spotkania były 
przedsięwzięcia do realizacji w br. 
Spotkaniu przewodniczyła prezes 
golubskiego oddziału sybiraków 
Ewa Każmierkiewicz. Poruszono 
wiele tematów, w tym sprawy fi-
nansowe i tematy działań eduka-
cyjnych. Wszystko po to, aby nie 

zapomniano o tych mieszkańcach 
naszego miasta, którzy zostali 
wywiezieni podczas drugiej woj-
ny światowej w głąb byłego ZSRR, 
czyli na Syberię. Przypomnijmy, że 
zostało wywiezionych około 100 
osób, z których część nigdy nie 
wróciła.

Omówiono organizacje Świa-
towego Dnia Sybiraka, który jest 
obchodzony 17 września. W ramach 
tegorocznych obchodów planowa-
ny jest przemarsz mieszkańców 
ulicami miasta, msza święta w go-
lubskim kościele oraz spotkanie 
potomków golubskich sybiraków. 

W ramach działań naszego koła jest 
również aktywny udział w obcho-
dach 30. rocznicy powstania Od-
działu Sybiraków w Toruniu, które 
odbędzie się 30 czerwca.

Jednak głównym tematem 
spotkania było opracowanie publi-
kacji opisującej losy mieszkańców 
miasta wywiezionych do dalekiej 
Rosji. Powołano komitet redakcyj-

ny, który zajmie się opracowaniem 
wspomnień.

Mieszkańcy miasta, którzy po-
siadają jakiekolwiek materiały dot. 
wywiezienia mieszkańców Golu-
bia-Dobrzynia na daleką Syberię, 
proszeni są o kontakt z prezesem 
koła Ewą Każmierkiewicz pod nu-
merem telefonu 508 265 279.

Tekst i fot. (Maw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Do tej pory przyznano łącznie 
29 262 świadczeń

– Zachęcam wszystkich, którzy mają 
w swoim otoczeniu osoby z prawem do 
rodzicielskiego świadczenia uzupełnia-
jącego, by informowały je o możliwości 
złożenia wniosku. To bardzo ważne, by 
te osoby, często w podeszłym wieku, 
wiedziały o takim programie i wsparciu 
„Mama 4+” – apeluje minister Elżbieta 
Rafalska.

Coraz więcej chętnych na świadczenie 
„Mama 4+”

Już ponad połowa uprawnionych złożyła wnioski 

o świadczenie „Mama 4+” – wynika z najnow-

szych danych. – Zachęcam wszystkich, którzy mają 

w swoim otoczeniu osoby z prawem do rodziciel-

skiego świadczenia uzupełniającego, by informo-

wały je o możliwości złożenia wniosku – apeluje 

minister Elżbieta Rafalska. Program działa od mar-

ca br.
Program „Mama 4+” wszedł w życie 1 marca br. To 

rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługu-

jące osobom, które urodziły, wychowały lub tylko 

wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają 

prawa do minimalnej emerytury lub ich świadcze-

nia są niższe.

Prawie 68 mld zł dla rodzin

Na koniec lutego 2019 r. 2,38 mln rodzin korzystało ze świadczenia 
wychowawczego. W tej grupie największy udział stanowiły rodziny 
z dwójką dzieci, których było ponad 1,5 mln, a ich udział w ogólnej 
liczbie rodzin ze świadczeniem 500+ wyniósł 63,18%. Kolejną grupę 
stanowią rodziny z jednym dzieckiem. W sumie  497,1 tys. jedyna-
ków objętych było świadczeniem 500+, co stanowiło 20,86% ogólnej 
liczby rodzin w programie. Ze wsparcia korzystają także rodziny wielo-
dzietne. W lutym 2019 r. świadczenia otrzymywało 380,3 tys. takich 
rodzin (16 proc. rodzin uczestniczących w programie).
Od momentu uruchomienia programu „Rodzina 500+” do rodzin tra-
fiło już blisko 68 mld zł. Z programu korzysta dzisiaj 3,62 mln dzieci 
(stan na koniec lutego 2019 r.). To ponad 52% wszystkich dzieci do lat 
18 objętych wsparciem - 57% w gminach wiejskich, 55% w gminach 
wiejsko-miejskich i 46% w gminach miejskich.

Wsparcie dla każdego dziecka

Od 1 lipca 2019 roku program czekają zmia-ny. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który tra-fił w drugiej połowie marca do konsultacji społecznych, przewiduje m.in. zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego. – Wraz z likwi-dacją testu dochodowego liczba jedynaków objętych świadczeniem wzrośnie o dodat-kowe 2 mln dzieci. W sumie ze świadczenia 500+ skorzysta ok. 2,5 mln rodzin z jednym dzieckiem. – mówi minister Elżbieta Rafal-ska, dodając, że łącznie programem zostanie objętych aż 6,8 mln dzieci.

Trzy lata w oczach rodziców  

- Wprowadzenie programu 500+, pozwoliło nam zarówno na swobodniejsze zaspoka-
janie podstawowych potrzeb naszych dzieci, takich jak zakup ubrań, czy pomocy szkol-
nych. Dzięki 500+ nie musimy wybierać pomiędzy wakacjami spędzonymi rodzinnie, 
a wyjazdami dzieci wynikającymi z ich potrzeb, zainteresowań, czy pasji. Od momentu 
wprowadzenia programu, możemy też część naszych oszczędności, przeznaczać wy-
łącznie na przyszłość naszych dzieci – mówi Marek Wilczewski, ojciec czwórki dzieci 
z Lublina.
– Program 500+, niesamowicie wpłynął na nasz rozwój, na nasze możliwości. Dzieci 
mogły też realizować swoje pasje. Starszy syn Tomek chodzi na dodatkowe zajęcia 
z elektroniki. Piotruś zaczął chodzić na zajęcia z Taekwondo. Jeździmy na basen, zwie-
dzamy Polskę. Te pieniądze nam się po prostu przydają – mówi p. Anna z woj. opol-
skiego.
Świadczenie wychowawcze jest nieopodatkowane, nie są od niego odprowadzane 
również żadne składki. Oznacza to, że przysługuje ono w pełnej wysokości. W prakty-
ce jest to 6 tys. zł rocznie na dziecko.

Dobre emocje wokół Rodzina 500+ 

Program „Rodzina 500+” jest uznawany za najlepszy lub 
jeden z najlepszych sposobów wspierania rodzin. Sprawił, 
że dzisiaj 49% Polaków pozytywnie ocenia działania pań-
stwa w obszarze polityki rodzinnej. Dla porównania w 2012 
roku taką ocenę wystawiało zaledwie 9% badanych.
– Program przyniósł zdecydowaną poprawę warunków ma-
terialnych rodzin oraz diametralnie odmienił postrzeganie roli 
państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej. Wiedzieliśmy od 
początku, że to w rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem 
rozwoju naszego kraju – mówi Elżbieta Rafalska, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej.

Połowa już złozyła wnioski

Z najnowszych danych przekazanych MRPiPS 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, 
że wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające „Mama 4+” złożyło 44 355 osób. Z sza-
cunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wynika, że łączna liczba uprawnio-
nych do świadczenia to 85 tys. osób. Oznacza 
to, że wnioski złożyła już ponad połowa upraw-
nionych. 8 635 – to liczba wniosków złożonych 
przez osoby w wieku 70-79 lat, powyżej 79 lat – 
1984 osoby. 123 wnioski złożyły osoby w wieku 
90-99 lat. Zdecydowana większość to kobiety – 
w gronie przeszło 44 tys. wnioskujących o świad-
czenie znalazło się 72 mężczyzn.
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KALENDARIUM
Czwartek 4 kwietnia
1946 – Oddziały UPA spaliły miasto Bukowsko oraz wsie: Nowota-

niec, Nagórzany, Dudyńce, Pielnia, Pobiedno. Spłonęło m.in. 420 domów 
w Bukowsku, cały Nowotaniec, Nagórzany i Pielnia.

1959 – Polskie Radio rozpoczęło regularne nadawanie audycji 
w esperanto.

1984 – Prezydent USA Ronald Reagan wezwał do międzynarodowe-
go zakazu broni chemicznej.

Piątek 5 kwietnia
1821 - Po ponad 4 miesiącach dryfowania w szalupach uratowano 

pozostających przy życiu rozbitków z zatopionego przez kaszalota stat-
ku wielorybniczego Essex. Zdarzenie to zainspirowało Hermana Melvil-
le’a do napisania powieści Moby Dick.

1971 – We francuskim magazynie „Le Nouvel Observateur” ukazał 
się Manifest 343 podpisany przez 343 znane kobiety, które przyznawały 
się w nim do dokonania nielegalnej wtedy we Francji aborcji oraz żądały 
jej legalizacji i wolnego dostępu do środków antykoncepcyjnych.

1990 – Premier RP Tadeusz Mazowiecki wydał zarządzenie w spra-
wie przekształcenia dzielnic miasta stołecznego Warszawy w gminy.

Sobota 6 kwietnia
1944 – Oddział Gestapo pod dowództwem Klausa Barbiego, za zgo-

dą administracji terytorialnej rządu Vichy, dokonał zatrzymania 44 ży-
dowskich dzieci i ich 7 opiekunów, ukrywanych w domu żydowskiego 
małżeństwa Zlatinów w miasteczku Izieu w departamencie Ain. Spośród 
51 zatrzymanych osób końca wojny dożyła tylko jedna z opiekunek.

1980 – Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu 
Kariera Nikodema Dyzmy w reżyserii Jana Rybkowskiego i Marka No-
wickiego.

1990 – Rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kon-
traktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską, a powołują-
cych w zamian Policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa w miej-
sce Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił Święto 
Narodowe Trzeciego Maja, znosząc jednocześnie Narodowe Święto Od-
rodzenia Polski, które było obchodzone 22 lipca.

2007 - Prezydent Rwandy Paul Kagame zdecydował o uwolnieniu 
po dwóch (zamiast przewidzianych piętnastu) latach pozbawienia wol-
ności Pasteura Bizimungu, prezydenta kraju w okresie po ludobójstwie 
dokonanym na przedstawicielach grupy etnicznej Tutsi w 1994 roku.

Niedziela 7 kwietnia
1791 – Włoski awanturnik, wolnomularz, alchemik, uzdrowiciel 

i okultysta Alessandro di Cagliostro został skazany przez Świętą Inkwi-
zycję na karę śmierci. Wyrok został następnie zamieniony przez papieża 
Piusa VI na dożywotnie pozbawienie wolności.

1849 – Wiosna Ludów: Jan Gajda zaapelował w odezwie opubliko-
wanej na łamach wychodzącego w Bytomiu polskojęzycznego „Dzienni-
ka Górnośląskiego” o utworzenie Ligi Śląskiej dla poparcia narodowości 
śląskiej.

1927 – W USA miał miejsce pierwszy przekaz telewizyjny na dużą 
odległość (Waszyngton-Nowy Jork) dzięki wykorzystaniu linii telefonicz-
nej.

1995 – Otwarto pierwszą linię warszawskiego metra Kabaty-Poli-
technika.

Poniedziałek 8 kwietnia 
1958 – Premiera filmu dla dzieci Król Maciuś I w reżyserii Wandy 

Jakubowskiej.
1861 – Ponad 100 osób zginęło, a kilkaset zostało rannych na Placu 

Zamkowym w Warszawie podczas rozpędzania przez wojsko rosyjskie 
demonstracji przeciwko rozwiązaniu Delegacji Miejskiej i Towarzystwa 
Rolniczego.

1940 - Niemieckie Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych, na mocy de-
cyzji Adolfa Hitlera, wydało rozporządzenie nakazujące zdymisjonowa-
nie wszystkich półkrwi Żydów, oraz żołnierzy ożenionych z Żydówkami 
i półkrwi Żydówkami.

1941 – Duński ambasador w Waszyngtonie, który odmówił uznania 
niemieckiej okupacji Danii, podpisał umowę z USA, która zezwalała ich 
siłom zbrojnym na zakładanie baz wojskowych na Grenlandii.

Wtorek 9 kwietnia
1941 – Duński ambasador w Waszyngtonie, który odmówił uznania 

niemieckiej okupacji Danii, podpisał umowę z USA, która zezwalała ich 
siłom zbrojnym na zakładanie baz wojskowych na Grenlandii.

1989 – W Tbilisi radzieccy komandosi zaatakowali przy użyciu gazu 
i łopatek saperskich niepodległościową demonstrację gruzińskich stu-
dentów, w wyniku czego zginęło 20 osób.

1993 – Zakończono produkcję polskiego silnika S-21, który był mon-
towany w samochodach: Warszawa, Żuk, Tarpan i Nysa.

Środa 10 kwietnia
1944 – Rudolf Vrba i Alfred Wetzler uciekli z KL Auschwitz na ro-

dzinną Słowację. Ich sprawozdanie z pobytu w obozie trafiło na Zachód, 
gdzie zostało nagłośnione przez media.

1993 – Japońska sonda Hiten rozbiła się o powierzchnię Księżyca.
1999 – Przed swym domem w Teheranie zginął w zamachu zor-

ganizowanym przez Ludowych Mudżahedinów były dowódca irańskich 
wojsk lądowych, gen. Ali Sajjad Szirazi.

2010 - Samolot Tu-154M z członkami delegacji państwowej na ob-
chody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej na czele z prezydentem RP Le-
chem Kaczyńskim, rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na 
lotnisku w Smoleńsku. Katastrofy nie przeżył nikt z 96 pasażerów na 
pokładzie.

Źródło: wikipedia.org

Magnes na turystów
WYWIAD  Rozmowa z Grzegorzem Behlingiem, przewodni-
kiem na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, wyróżnionym podzię-
kowaniami marszałka województwa z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Przewodnika

– Kilka lat temu znalazł 
się pan wśród zwycięzców 
konkursu krasomówczego dla 
przewodników. Czy bycie mi-
strzem w opowiadaniu to pod-
stawowa kwalifikacja dobrego 
przewodnika?

– (…) Dobrze opowiadać hi-
storię danego miejsca – to pod-
stawowa kwalifikacja dobrego 
przewodnika turystycznego. 
Każdy z nas jest zwykłym czło-
wiekiem posiadający wiedzę hi-
storyczną, którą w prosty sposób 
przekazuje ludziom. Potrafimy 
w nieskomplikowany sposób 
przedstawić wiedzę o tym jak 
żyło się dawniej, w średniowie-
czu i późniejszych epokach, np. 
bez energii elektrycznej (dziś 
byłoby to nie do pomyślenia). 
Krzyżacy na przykład używali 
do oświetlania pochodni, kagan-
ków łojowych lub świec z wosku 
pszczelego. Przewodnik powi-
nien charakteryzować się kulturą 
osobistą i dbać o bezpieczeństwo 
turystów. Najważniejszym jed-
nak zadaniem jest zainteresowa-
nie turystów miejscem i historią 
z nim związaną. Większość prze-
wodników pasjonuje się historią. 
Oczywiście, nie wszystkim zwie-
dzającym się dogodzi.

– Zamek w Golubiu-Do-
brzyniu to w pańskiej profesji 
wymarzone miejsce – wspa-
niały obiekt z interesującą hi-
storią.

– Golub Dobrzyń jest bardzo 
nietypowym miastem. Zamek na 
wzgórzu wybudowali Krzyżacy 
na przełomie XIII i XIV wieku. 
Inicjatorem budowy był cheł-
miński komtur Konrad von Sack. 
Na rzece Drwęcy przebiegała 
wówczas granica. Ziemia cheł-
mińska wraz z Golubiem należa-
ła do Zakonu Krzyżackiego, a na 
drugim brzegu rzeki znajdowały 
się tereny książąt mazowieckich, 
czyli tereny polskie. Zakon miał 
więc doskonały punkt obserwa-
cyjny i mógł reagować na dzia-

łania drugiej strony. Na zam-
ku dwukrotnie przebywał król 
Władysław Jagiełło. Pierwszy 
raz w 1410 roku, po bitwie grun-
waldzkiej. W 1422 roku wybuchła 
tak zwana wojna golubska. Król 
zdobył zamek przy pomocy cięż-
kiej artylerii, ostrzeliwując jego 
mury. Skutek był taki, że ze stu-
osobowej załogi zamku, składa-
jącej się z zakonników i rycerzy 
zaciężnych, połowa, wraz z kom-
turem, zginęła. Po kończącym 
wojnę trzynastoletnią drugim 
pokoju toruńskim w 1466 roku 
zakon musiał wycofać się z ziemi 
chełmińskiej. Zamek znalazł się 
w polskim posiadaniu. Znaczący 
rozkwit nastąpił po roku 1527, 
w czasach panowania rodziny 
Kostków. To ona przebudowała 
go z surowej krzyżackiej warow-
ni w renesansowy pałac. W 1611 
r. król Zygmunt III Waza nadał 
starostwo golubskie swojej sio-
strze Annie Wazównie, kobiecie 
nieprzeciętnej, wykształconej, 
władającej pięcioma językami. To 
ona jako pierwsza na wzgórzach 
golubskiego zamku wyhodowa-
ła sadzonki tureckiego tytoniu. 
Nasionka podarował jej polski 
poseł z Turcji Paweł Uchański. 
Zdolnym mieszczanom fundo-
wała stypendia i wysyłała ich na 
studia. Ponieważ całe życie po-
święciła nauce, ziołolecznictwu 
i pomaganiu ludziom nazywana 
była apteką dla chorych.

– Miasto Dobrzyń zosta-
ło utworzone przez hrabiego 
Ignacego Działyńskiego. Nadał 
mu prawa miejskie dopiero 
w roku 1789.

– Po raz drugi granica po-
między Golubiem i Dobrzyniem 
została utworzona w okresie za-
borów. Dobrzyń wcielono do Ro-
sji, Golub do Prus. Granica utrzy-
mała się do 17 stycznia 1920 roku, 
kiedy armia generała Józefa Hal-
lera na nowo przyłączyła oba 
miasta do Polski. W czasach II 
wojny światowej w ocalałej części 

zamku szkoliła się hitlerowska 
młodzież. Golub i Dobrzyń połą-
czono administracyjnie w jeden 
miejski organizm 15 maja 1951. 
Po II wojnie światowej przystą-
piono do odbudowy golubskiego 
zamku. Inicjatorem był nieżyjący 
już archeolog Ireneusz Sławiński. 
W 1964 roku powstał [lokalny] 
oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. 
Trzy lata później kustoszem zam-
ku został Zygmunt Kwiatkowski, 
w późniejszych latach dyrektor 
oddziału aż do roku 2005. Był 
inicjatorem i organizatorem wie-
lu cyklicznych wydarzeń, w tym 
międzynarodowych turniejów 
rycerskich według średniowiecz-
nych reguł, które, jako impreza 
międzynarodowa, odbywają się 
do dziś. Obecnie zamek w Golu-
biu jest ośrodkiem turystycznym 
i kulturalnym. Posiadamy 69 
miejsc noclegowych dla wycie-
czek, turystów indywidualnych 
i turystów biznesowych oraz re-
staurację.

– Czy w Golubiu-Dobrzy-
niu widać rozwój w oparciu 
o przemysł turystyczny i tury-
stów?

– W sezonie letnim zwykle 
jest tłum turystów, którzy chcą 
zwiedzić nasz zamek i poznać 
jego historię. Również poza se-
zonem zamek funkcjonuje jako 
obiekt turystyczny – przyjmuje-
my sporo grup zorganizowanych, 
m.in. wycieczek szkolnych, grup 
firmowych, grup odbywających 
szkolenia. Dla nich, oprócz zwie-
dzania, często przygotowujemy 
dodatkowe atrakcje – pokazy 
i zabawy rycerskie, gry miejskie, 
nocne zwiedzanie z lampionami 
i warsztaty muzealne. Oczywi-
ście, górujący nad miastem ma-
jestatyczną sylwetą zamek, jako 
bardzo interesujący obiekt, za-
bytek z bogatą siedemsetletnią 
historią, jest magnesem przy-
ciągającym turystów. Od kilku 
lat obserwujemy wzrost liczby 
odwiedzających, co przekłada się 
też na zwiększenie ruchu tury-
stycznego w okolicy. Co ważne, 
powoli rośnie świadomość, że tu-
rystyka jest dziedziną gospodar-
ki i może być źródłem dochodu. 
W tym kontekście naszemu mia-
stu potrzeba inwestycji w odpo-
wiednią promocję, jak również 
w infrastrukturę – mam na my-
śli na przykład budowę przystani 
kajakowych na Drwęcy i ścieżek 
rowerowych.

(red), Fot. Łukasz Antczak 
dla UMWKP
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Przyszła wiosna
SKĘPE  W miniony piątek dzieci w przedszkolu „Nad rzeczką” 
odwiedził dyrektor miejsko-gminnej książnicy publicznej Jerzy 
Kowalski w towarzystwie… wiosny

W piątkowe przedpołudnie 
milusińscy z przedszkola „Nad 
rzeczką” mieli u siebie nieco-
dziennego gościa. Zrobiło się ra-
dośnie i bardzo kolorowo, a to 
wszystko za sprawą szefa skęp-
skiej biblioteki publicznej, który 
zapoznał dzieci z wiosną książ-
kową i rysunkową. Jak przystało 
na lekcję biblioteczną, zaczęło się 
od wiosennych bajek i wierszy-
ków, było głośne czytanie i oma-
wianie, a potem długa i bardzo 
merytoryczna dyskusja o wio-
sennej przyrodzie i tradycjach 
związanych z pożegnaniem zimy 

i przywitaniem wiosny. Maluchy 
doskonale poczuły wiosenny kli-
mat i nie tylko zaprezentowały 
wiosenne wiersze i piosenki, ale 
też wcieliły w życie zdobyta wie-
dzę i własnoręcznie wykonały 
marzannę.

– Marzanna to jest zimowa 
panna i w pierwszym dniu wiosny 
pożegnaliśmy z nią zimę – wyja-
śniają milusińscy. – Marzanna 
zostanie z nami w przedszkolu, 
bo jest taka kolorowa i będzie 
nam codziennie przypominać 
o wiośnie. My jesteśmy mali i nie 
możemy palić marzanny, zresztą 

w przedszkolu w ogóle nie można 
palić ognia.

Marzanna jest urocza, zdol-
ności maluchów zadziwiają-
ce, wiedza o tradycji wiosennej 
ogromna. Milusińscy spisali się 
na szóstkę, a żeby marzannie 
nie było przykro, w  zmaganiach 
plastycznych dzieci wyczarowa-
ły urocze ilustracje wiosennych 
bajek, kwiatów i zwierzątek. Po-
jawiły się w przedszkolu krokusy, 
narcyzy, tulipany, bociany, krety 
i inne zwiastuny wiosny widziane 
oczami przedszkolaków.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Witajcie na świecie!

Fot. Lidia Jagielska

WiKToria ZałĘSKa
 urodziła się 28 mar-

ca, ważyła 2 kg i mierzyła  
53 cm. Jest córką Roberta 
i Julity z Lipna, a siostrą 
Konrada i Vanessy

SZymon BiEńKoWSKi
 urodził się 27 marca, wa-

żył 3,17 kg i mierzył 53 cm. 
Jest synem Piotra i Joanny 
z Karnkowa, ma siostrę Ju-
lię

igor KoPycińSKi
 urodził się 29 marca, wa-

żył 3 kg i mierzył 57 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Łu-
kasza i Moniki z Lipna

aLEKSandEr 
WoJciEchoWSKi

 urodził się 27 marca, wa-
żył 3,6 kg i mierzył 57 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Michała i Alicji z Makowisk

ELiZa rEJmEr
 urodziła się 29 marca, 

ważyła 3,8 kg i mierzyła  
58 cm. Jest córką Krystiana 
i Pauliny z Rumunek Karn-
kowskich, a siostrą Nikoli, 
Marcina i Fabiana

aLEKSandEr WiELicKi
 urodził się 28 marca, wa-

żył 3,82 kg i mierzył 58 cm. 
Jest synem Batłomieja i Syl-
wi z Włocławka, ma siostrę 
Amelię

aLEKSandEr BarTnicKi
 urodził się 29 marca, wa-

żył 4,2 kg. Jest synem Mar-
cina i Ilony z Rypina, ma 
siostrę Marcelinę. 

Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo na-
rodzonego dziecka znalazło się na naszych 
łamach, mogą przesłać je mailem na adres  
redakcja@wpr.info.pl.
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OOMarket  w sezonie budowlanym 

otwarty do godz. 18.oo!

Tu kupisz
NA RATY!

W ofercie posiadamy również 
inne panele ogrodzeniowe.

R E K L A M A
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R E K L A M A
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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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 510 
503 510 

Kupię/Sprzedam
Sprzedam komplet opon letnich Kumho 
Ecsta HS51, rok produkcji 2013. Roz-
miar 205/50 R15. Bardzo mało używane. 
Cena - 380 zł/kpl., tel: 609884160

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Nowy serwis tachografów, legalizacja, naprawa, 
pobieranie danych analogowe i cyfrowe, Brodni-
ca, ul. Podgórna 45, tel. 535 303 234

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 510 
503 510 

Nieruchomości
NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. 
Pod Arkadami 11, tel. 531 795 462

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

Działki, dookoła lasy, blisko do jeziora, 
warunki zabudowy, Huta k/Rypina, tel. 
602 689 100

Sprzedam dom jednorodzinny 84 m2, osobny 
garaż, duża działka, tel. 693 275 714

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

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

Sprzedam razem lub oddzielnie dwie przylega-
jące do siebie działki budowlane w Wąbrzeźnie. 
(razem około 1 500 m2), tel. 506 141 913

Praca
Poszukuję kierowcy kategorii C+E. Wyjazdy To-
ruń i okolice 2-3 razy w tygodniu. Wszystko do 
uzgodnienia. Pół etatu. Tel. 795 701 701.

Praca na terenie kraju, codziennie w domu, 
przewóz styropianu, tel. 609 558 987

Zatrudnię osobę-chętnie emeryta lub 
rencistę-jako sprzedawcę nagrobków, 
tel. 604 226 458

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi stolarskie-meble, schody i inne, Golub-
Dobrzyń, ul. Mostowa 1, tel. 604 548 693

Malowanie, gładzie, kominki, regipsy, ledy, itp., 
tel. 885 810 599 

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

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

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

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

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

Bar „U Eli” na stacji paliw Orlen, Frydrychowo 56, 
sala na imprezy okolicznościowe do 40 osób, tel. 
784 904 464 

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Rolnictwo
Maszyny

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

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolni-
cze, tir, przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 
053 816

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

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, 
kabiny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, 
Wielgie, tel. 606 193 135

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

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

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

Sprzedaż narybku: karp, amur, tołpyga, karaś, 
lin, sandacz, Golub-Dobrzyń, tel. 604 793 224 

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju, 13 kwiet-
nia, Kowalewo Pomorskie, tel. 693 110 176 

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
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

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

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

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

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-
lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 
890

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

Profesjonalne usługi geodezyjne Rach-
Geo Jarosław Wróblewski, Nowogród k/ 
Golubia-Dobrzynia, tel. 601 883 514

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

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

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

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

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

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

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

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty kon-
solidacyjne, 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

Udzielę  bez BIK na raty od 1500 zł do 
20 000 zł. Szybko i dyskretnie. Również 
na dowód. Dojazd do klienta, tel. 572 
148 143

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Ma-
ciejewska poleca:  terapię manualną 
metodą Dorna, metodę masażu Mytnik-
Concept, masaż metodą Breussa. Cel 
terapii: profilaktyka, likwidowanie bó-
lów z dysfunkcji kręgosłupa, usuwanie 
napięcia i bólu mięśni. Zapraszam: ul. 
Wojska Polskiego 3C, 87-400 Golub-
Dobrzyń (poprzedni budynek NZOZ Nasz 
Medyk), pon - pt. 8,00-19,00 sob.8,00
-14,00  rejestracja: tel. 882 787 070 
tech. masażysta Ludmiła Maciejewska, 
zobacz więcej : www.polskiemasaze.pl

Różne
Przyjmę ziemię  do wyrównania terenu  
w Rypinie, duże ilości, dodatkowe in-
formacje na tel. 601 665 400

Tuje Brabant, Smaragd i inne iglaste. 
Od 70 do 150 cm. Wysoka jakość niskie 
ceny, możliwość transportu, Szpiegowo 
12A,  tel. 512 095 650

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

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

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

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

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

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

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

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

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

Komputery/IT
Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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
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Dokończenie ze str. 1
Ludzie mówią, 
że radni kulturę likwidują
– Jako przewodnicząca komi-

sji kultury i oświaty, a także jako 
animator kultury i pracownik Cen-
trum Kultury powiem, że to jest 
niesprawiedliwe dla mnie, gdy ktoś 
twierdzi, że likwidujemy kulturę, że 
chcemy, żeby to wszystko zamknąć 
– mówi Anna Sawicka-Borkowicz. 
– Są tu osoby, które się również 
kulturą pasjonują i my nie byliśmy 
od razy przekonani, że tak jedno-
znacznie, że my się na to zgadza-
my. Pytaliśmy, dowiadywaliśmy się, 
sprawdzaliśmy dokładnie i to nie 
było tak, że każdy się jednoznacznie 
i łatwo na to zdecydował, po prostu 
stwierdziliśmy, że ten budynek jest 
faktycznie stary, oglądaliśmy go, 
niektórzy byli tam wcześniej, znają 
sytuację może dokładniej i lepiej, 
faktycznie ten budynek potrzebu-
je zmian, remontu. Tak samo jak 
główna biblioteka, również to jest 
już przestarzałe miejsce, przesta-
rzałe rzeczy, w obecnych czasach 
my potrzebujemy, nasze dzieci, 
młodzież, potrzebują o wiele wię-
cej, żeby ich zainteresować, żeby 
dotrzeć z tymi książkami, to musi 
być bardziej nowoczesne, koloro-
we, bo dzieciaki mają tyle różnych 
rzeczy obecnie, że żeby zaintereso-
wać książką to naprawdę potrzeba 
od pracowników biblioteki bardzo 
dużych starań. Dzieciaków jest bar-
dzo ciężko teraz odciągnąć od cze-
gokolwiek, żeby zajęły się literatu-
rą, książkami, tą dziedziną.

I pewnie dlatego mieszkańcy, 
w tym przypadku Lipna, ale tak 
dzieje się wszędzie, gdzie jest taki 
zamysł, tak bardzo oburzają się 
na wieści o zamiarze zamknięcia 
jakiejś książnicy, filii czy punktu 
bibliotecznego. Chodzi bowiem 
o to świadomym użytkownikom 
kultury, by w dobie informatyza-
cji i cyfryzacji stawiać na drodze 
małego i dużego człowieka ofer-
tę książkową w postaci książnicy, 
ofertę kulturalną w postaci domu 
kultury, ofertę sportową w postaci 
centrum sportu. I oczywiście dzi-
siaj ta biblioteka wygląda inaczej 
niż kilka dekad temu, bo i miesz-
kania, i pokoje dziecięce wyglądają 
inaczej. Inaczej dzisiaj wyglądają 
domy kultury niż kilka dekad temu, 
inna jest też oferta sportowa, ale 
idea pozostaje ta sama: by czytać, 
by korzystać z oferty kulturalnej, 
by ćwiczyć.

W zamian unowocześnią 
bibliotekę główną
– Ja wierzę w zapewnienia 

burmistrza, pani sekretarz, że te 
pieniądze zostaną przeznaczone 
na to, żeby troszeczkę w innym 
kierunku poszła biblioteka główna, 
żeby to unowocześnić, żeby to było 
bardziej skierowane do dzieci – wy-
raża nadzieję radna Borkowicz. – 
Długo zastanawiałam się nad tym, 
jak to zrobić, by te osoby starsze, 
które mają problem, by dotrzeć do 
literatury, te książki mogły nadal 
czytać i by nie było mówione nam, 
że my odciągamy ich od książek, że 
już nie będzie książek, że dla mło-
dych jest internet, a starsi sobie nie 
poradzą. I padł temat „książki na 
telefon”, ale ja słyszałam opinie, że 
to nie działa, że nie ma sensu, że 
jeśli ktoś uważa, że książka na tele-
fon jest dobrym rozwiązaniem, to 
znaczy, że chyba nigdy nie czytał 
książki. To tak do końca nie jest, bo 
idea książki na telefon nie polega 
na tym, że ktoś dzwoni, chce książ-
kę i ja biorę jedną książkę, zanoszę 
ją czytelnikowi i on musi ją czytać. 
Pani dyrektor biblioteki wyjaśniała, 
że to jest tak, iż pracownik biblio-
teki dopytuje się jaka dziedzina tę 
osobę interesuje i bierze ze sobą 
kilka książek, zanosi, pokazuje, oso-
ba może sobie wybrać.

Główną przyczyną podjęcia 
zamiaru likwidacji filii bibliotecznej 
nr 4 są wysokie koszty utrzyma-
nia budynku. Z kalkulacji zawartej 
w uzasadnieniu uchwały intencyj-
nej wynika, że roczny koszt utrzy-
mania tego budynku wraz  wyna-
grodzeniem i pochodnymi to 65 
tysięcy złotych. Filia ta mieści się 
w budynku na Osiedlu Sikorskiego 
15. Budynek ten wymaga general-
nego remontu, na który obecnie 
nie ma środków zapewnionych 
w budżecie. Księgozbiór tej filii 
bibliotecznej jest również stary, 
zdezaktualizowany, wymagający 
zakupu nowych pozycji. Mieszkań-
cy Osiedla Sikorskiego korzystają 
z możliwości wypożyczania ksią-
żek bardzo sporadycznie. Obecnie 
w filii jest zatrudniony jeden pra-
cownik, który po likwidacji zostanie 
przeniesiony do głównej biblioteki. 
Poza tym autorzy uchwały inten-
cyjnej chcą z oszczędności, które 
wynikną po likwidacji tej filii, prze-
znaczyć środki na zmodernizowa-
nie biblioteki głównej, na zakup 
nowych pozycji książkowych, no-
wych regałów, wykładziny, gdyż od 

wielu lat ta biblioteka główna nie 
miała remontu, a samorząd miasta 
na dzień dzisiejszy nie ma środków, 
żeby wyremontować filię ani dopo-
sażyć bibliotekę główną.

W filii na Osiedlu Sikorskiego 
zarejestrowanych było na koniec 
stycznia tego roku 138 czytelników. 
W ciągu roku korzystało z niej około 
pięćset osób. Z danych posiadanych 
przez szefową książnicy wynika, że 
część z tych czytelników z Osiedla 
Sikorskiego jest zapisanych rów-
nież w bibliotece głównej.

Doniosą książki do domu
– Mieszkańcy tej części nasze-

go miasta na pewno nie zostaną 
pozbawieni dostępu do biblioteki, 
do książek, do prasy, do kompute-
rów – zapewnia dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lipnie Ewa 
Charyton. – Biblioteka świadczy 
usługę „książka na telefon” i my 
dotrzemy do czytelnika, i obecnie 
też docieramy, do osób starych, 
chorych i niepełnosprawnych. 
Gwarantuję, że mieszkańcy zosta-
ną należycie i dobrze obsłużeni.

Nasza Miejska Biblioteka Pu-
bliczna od wielu lat już realizuje 
usługę „Książka na telefon”. Wy-
starczy zadzwonić do książnicy, 
a wybraną pozycję bibliotekarz do-
starczy do domu czytelnika. Oferta 
skierowana jest do mieszkańców, 
którzy ze względu na wiek, prze-
wlekłą chorobę, niepełnospraw-
ność nie mogą wypożyczać książek 
w sposób tradycyjny. Zamówione 
książki dostarczane są do domów 
czytelników przez pracowników 
biblioteki raz w tygodniu. Przy wy-
borze literatury czytelnicy mogą li-
czyć na pomoc bibliotekarzy. Książ-
ki wypożyczane są na okres nie 
dłuższy niż trzydzieści dni. Usługa 
nie obejmuje książek z księgozbio-
ru podręcznego. Książki można za-
mawiać telefonicznie w godzinach 
otwarcia placówek bibliotecznych: 
Miejska Biblioteka Publiczna – uli-
ca Piłsudskiego 22, tel. 54 288 35 35 
i na razie jeszcze filia biblioteczna 
nr 4 – Osiedle Sikorskiego 15, tel.54 
287 40 01.

Może utworzą punkt 
biblioteczny?
– Jeśli chodzi o punkt biblio-

teczny, to ja zastanawiałam się nad 
tym jak sprawić, żeby te osoby dalej 
mogły korzystać z takiego miejsca, 
z czytelni, gdzie mogą wypożyczyć 
książkę czy ewentualnie się spotkać 
i doszłam do porozumienia, roz-
mawiałam z prezesem spółdzielni 
mieszkaniowej, że na Osiedlu Sikor-
skiego może zostać utworzone, ale 
to są na razie wstępne plany, albo 
w spółdzielni mieszkaniowej, albo 
w planowanym domu dziennego 
pobytu, który za kilka miesięcy 
będzie na tym osiedlu, takie miej-
sce, punkt, ale nie filia biblioteczna 
– informuje radna Anna Sawicka-
Borkowicz. –Miejsce, w którym 
będzie pracownik w określonych 
dniach, godzinach, będzie wiado-
mo jakie to są godziny, książki będą 
wymieniane co jakiś czas, by moż-
na skorzystać z coraz to nowszych 

woluminów. To są takie plany, żeby 
nie czuły się wykluczone takie oso-
by, które będą miały problem z do-
tarciem do głównej biblioteki.

O możliwości utworzenia 
punktu bibliotecznego na Osiedlu 
Sikorskiego informuje też szefowa 
lipnowskiej biblioteki publicznej 
Ewa Charyton w przygotowanej na 
środową sesję RM opinii o zamiarze 
likwidacji filii. Otóż dyrektor Chary-
ton zapewnia, że z myślą o wyrów-
naniu szans dostępności do książki 
i biblioteki zostanie utworzony 
punkt biblioteczny działający na 
Osiedlu Sikorskiego. Punkt obsługi-
wany będzie przez pracownika wy-
pożyczalni dla dorosłych w ramach 
zakresu obowiązków w sposób za-
pewniający mieszkańcom dogodny 
dostęp do zasobów bibliotecznych. 
Lokal, godziny pracy i dni otwarcia 
zostaną dostosowane do potrzeb 
mieszkańców. Księgozbiór będzie 
stale uzupełniany i wzbogacany 
o nowości wydawnicze. Mniejsza 
liczba filii na terenie miasta Lipna 
ma być rekompensowana jakością, 
przestronnością powiększającego 
się księgozbioru oraz modernizacją 
biblioteki głównej.

Problem jest w miejscu, 
a nie w książkach?
– Myślę, że nie jest wielkim 

problemem budynek biblioteki 
i zamienienie go na punkt, ale pro-
blemem jest brak informacji dla 
mieszkańców Osiedla Sikorskiego, 
co w tym budynku po filii biblio-
tecznej będzie – zdradza radny Ka-
mil Komorowski. – Ludzie chodzą, 
dopytują, zadają trudne pytania, co 
tam mamy zamiar zrobić. Pewnie 
nie ma jeszcze koncepcji i pomysłu, 
co tam zrobimy, natomiast sprawa 
żyje własnym życiem. Kto raniej 
wstaje, ten wymyśla, co tam po 
bibliotece nam na środku Osiedla 
Sikorskiego nam miasto wstawi.

Władze miasta nie zdradzają 
rzeczywiście zamiarów co do bu-
dynku piętrowego mieszczącego 
obecnie filię biblioteczną. W skład 
tego budynku wchodzą obecnie 
następujące pomieszczenia: na 
parterze czytelnia, wypożyczalnia 
dla dorosłych, magazyn na książ-
ki i dwie łazienki, wysoka klatka 
schodowa, wiatrołap. Na piętrze 
jest czytelnia, oddział dla dzieci 
oraz pomieszczenie socjalne dla 
pracownika. Cały budynek wyma-
ga remontu i gruntownej moder-
nizacji, ocieplenia, nowej elewacji, 
wymiany czternastu okien, drzwi, 
wymiany instalacji elektrycznej. 
Tyle wiemy.

– Rozmawiałam z panią, któ-
ra pracuje w tej filii bibliotecznej 
– mówi radna Anna Domeradzka. 
– W okresie zimowym temperatu-
ra spada tam do trzynastu stopni. 
Bywały dni, kiedy miała naprawdę 
zimno. Myślę, że to jest uzasadnio-
ne, żeby ten budynek już zamknąć, 
a bibliotekę można gdzie indziej 
utworzyć.

Nie da się wszystkim 
dogodzić
– My naprawdę śledziliśmy ja-

kie są koszty utrzymania tego bu-
dynku – mówi burmistrz Lipna Pa-
weł Banasik. – Śledziliśmy też jaka 
jest ilość czytelników i tutaj nawet 
jak mówimy o tej liczbie mieszkań-
ców, którzy chcą korzystać z książki 
na telefon i to jest pięcioro miesz-
kańców w Lipnie. A nawet jak jedna 
osoba powie, że likwidujemy kul-
turę, bo zawsze taka osoba może 
się zdarzyć, to później taka opinia 
w obiegu zaczyna funkcjonować. 
Nigdy nie będziemy robić wszyst-
kiego w tym kierunku, że wszyscy 
będą zadowoleni. Tu musimy po 
prostu się temu przyglądać, jak wy-
gląda utrzymanie czegoś, a jeśli coś 
jest nie do uzasadnienia w sensow-
ny sposób, to powinno być likwido-
wane i w to miejsce zaoferowane 
coś innego dla mieszkańców. Ja ze 
swojej strony mogę tylko powie-
dzieć, że nie zrobimy nic takiego 
w budynku po filii bibliotecznej, 
żeby mieszkańcy Osiedla Sikorskie-
go nie byli z tego  zadowoleni. Bo to 
nie o to chodzi, żebyśmy robili coś, 
co później nie będzie służyć miesz-
kańcom, a oni będą wyrażać swoje 
niezadowolenie.

Budynek zostanie zagospo-
darowany na inne cele, ale to nie 
wcześniej niż w październiku, bo 
do końca września będzie tam 
funkcjonować filia. Obecnie to 
Miejska Biblioteka Publiczna po-
nosi roczne koszty utrzymania 
budynku w wysokości, i to są dane 
z ostatniej opinii wydanej przez 
Ewę Charyton, dyrektora bibliote-
ki publicznej w Lipnie w związku 
z zamiarem likwidacji filii osiedlo-
wej, ponad 24 tysiące złotych, na 
co składa się ogrzewanie, ener-
gia cieplna, energia elektryczna, 
woda, ścieki, wywóz nieczystości, 
telefon, internet, program bi-
blioteczny, opłaty do spółdzielni  
mieszkaniowej, zakup nowości wy-
dawniczych, prenumerata prasy, 
środki czystości, materiały biurowe 
i materiały biblioteczne. Na koniec 
ubiegłego roku w filii bibliotecznej 
na Osiedlu Sikorskiego zatrudniony 
był jeden pracownik w pełnym wy-
miarze czasu pracy, po likwidacji 
pracownikowi zostanie zapewnione 
miejsce pracy w bibliotece głównej. 
W ubiegłym roku z usług filii sko-
rzystało 516 czytelników, którym 
udostępniono na zewnątrz 10.986 
woluminów oraz 499 czasopism, na 
miejscu 196 woluminów. Liczba od-
wiedzin wynosiła 5148. Majątek ru-
chomy pozostający dotychczas do 
dyspozycji filii zostanie zagospoda-
rowany zgodnie z przeznaczeniem 
i potrzebami przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną, w porozumieniu 
z organizatorem. Księgozbiór filii 
zostanie zinwentaryzowany i za-
gospodarowany przez MBP. Stan 
faktyczny księgozbioru na koniec 
ubiegłego roku wynosił 11.636 wo-
luminów. Wartość księgozbioru to 
ponad 67 tysięcy złotych.

Wyposażenie i książki znajdą 
się w bibliotece głównej, a budynek 
znajdzie swoje nowe zastosowanie 
i będzie służył mieszkańcom, ale 
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To, że lipnowska spartakia-
da szkolna okazała się strzałem 
w dziesiątkę, wiedzą już wszyscy. 

Dzięki ogromnemu zaintereso-
waniu tą formą sportowej rywa-
lizacji międzyszkolnej w Lipnie 

już po raz czwarty uczniowie 
wszystkich szkół miejskich 
zmagają się w różnych konku-
rencjach sportowych i zbierają 
punkty. Spartakiada trwa przez 
cały rok szkolny.

– Tym razem trzyosobo-
we reprezentacje trzech szkół 
uczestniczących w naszej 
czwartej spartakiadzie szkolnej 
zmagają się z testem wiedzy 
o sporcie – mówi Paweł Uzarski 
z lipnowskiego MOSiR-u, autor 
pytań testowych. – Uczniowie 
mają godzinę na odpowiedzi. 
W teście jest sto pytań z róż-
nych dziedzin sportu.

Pytania były łatwe i trud-
ne, dotyczyły nazwisk znanych 
sportowców czy nazw obiektów 

sportowych, wymiarów bramek 
czy czasu trwania rozgrywek, 
sportu krajowego i światowego. 
W miniony piątek młodzi znawcy 
sportu spotkali się z organizato-
rami spartakiady i włodarzami 
Lipna w Urzędzie Miejskim, by 
zmierzyć się z testem, czyli ko-
lejnym już etapem spartakiady.

– Najwięcej punktów zdobyła 
reprezentacja „trójki”, następni 
byli uczniowie „piątki”, a trzecie 
miejsce w teście wiedzy z zdobyli 
uczniowie „dwójki” – mówi Pa-
weł Uzarski. – Za pierwsze miej-
sce zwycięzcy testu otrzymali  
15 punktów, za drugie 10, a za 
trzecie 5. Po podliczeniu wy-
ników wszystkich dotychcza-
sowych etapów spartakiady 
na pierwszym miejscu z dzie-
więćdziesięcioma punktami są 
uczniowie „piątki” i „dwójki”, 
a na trzecim uczniowie „dwój-
ki”.

Strata „dwójki” jest mini-
malna i wynosi tylko pięć punk-
tów w ogólnej punktacji. A war-
to przypomnieć, że w trzeciej 

edycji spartakiady, w ubiegłym 
roku to uczniowie „dwójki” zwy-
ciężyli i w nagrodę pojechali na 
mecz Wisły Płock z Legią War-
szawa. Jak będzie teraz? Zde-
cydują kolejne rozgrywki. Naj-
bliższe zmagania już we wtorek. 
Młodzi zmierzą swoje umiejęt-
ności siatkarskie.

W piątkowym teście wiedzy 
o sporcie poszczególne szkoły 
reprezentowały trzyosobowe 
drużyny. I tak ze SP nr 3 byli to: 
Dawid Dąbrowski, Jakub Grębic-
ki i Michał Polachowski. SP nr  
5 reprezentowali: Oskar Błasz-
kiewicz, Szymon Birban i Bar-
tłomiej Gogoliński, a SP nr 2: Mi-
chał Pomirski, Dawid Włodarski 
i Filip Pawłowski.

Mistrzowie teoretycznego 
etapu spartakiady, czyli ekipa 
z „trójki” odpowiedziała po-
prawnie na osiemdziesiąt sie-
dem pytań z setki. W kolejnym 
numerze CLI opublikujemy rela-
cję ze zmagań siatkarskich.

Lidia Jagielska

Sport szkolny

Znają się na sporcie
W miniony piątek uczestnicy czwartej już edycji lipnowskiej spartakiady szkolnej 
przystąpili do testu wiedzy o sporcie. Najlepsza okazała się reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 3

już nie jako biblioteka. Dowiemy 
się w odpowiednim czasie o de-
cyzji władz co do przeznaczenia 
obiektu.

Biblioteka ma być godna
– Do mnie też doszły głosy, 

że likwidujemy kulturę – mówi 
radna Maria Bautembach. – Naj-
bardziej na sercu leży mi nie to, że 
likwidujemy dane miejsce, tylko to 
żeby to miejsce było godne. Teraz 
jest trochę nowocześniej, ja by-
łam w innym mieście w bibliotece, 
trochę wirtualnej, gdzie młodzież 
ma coś poza biblioteką, jest gdzie 
usiąść, a nie w 13 stopniach. Koszt 
utrzymania tego budynku jest 
średni jak na nasze miasto i to nie 
jest tak, że nas na to nie stać, ale 
ten budynek trzeba wyremonto-
wać, a to bibliotekę główną trzeba 
zmienić. Na pewno by było miło, 
gdyby mamy z dziećmi przyszły, 
by był kącik taki, gdzie dzieci po-
oglądałyby coś wspólnie. Zaczyna 
się teraz od bardzo małych dzie-
ci. Są zalecenia, by dzieci dotykały 
książek, oglądały, do tego musi być 
miejsce. Niech to miejsce będzie 
ładne, kolorowe, miłe, przymilne, 
a na pewno to zmobilizuje młode 
mamy, że przyjdą tam i to powin-
na być intencja nowoczesności. 
A nie tylko stara biblioteka, półka, 
książki i wszystko. To nie każdego 
już teraz rajcuje.

Głos radnej Bautembach bez-
względnie muszą sobie wziąć do 
serca władze miasta i zadbać o za-
pewnienie mieszkańcom swojego 
miasta biblioteki o odpowiednim, 
przystającym do wymogów ogól-
nopolskich, standardów. Tak, by 
mieszkańcy naszego grodu nie 
czuli się gorzej niż czytelnicy w in-
nych tego schematu miejscowo-
ściach. I zapewnienie władz co do 
unowocześniania książnicy miej-
skiej są. Mamy więc nadzieję, że 
już wkrótce będziemy towarzyszyć 

czytelnikom i gościom w spotka-
niach w nowoczesnej książnicy na 
miarę XXI wieku.

Jest pozytywna opinia 
dyrektora biblioteki
– Podstawą likwidacji filii bi-

bliotecznej na Osiedlu Władysła-
wa Sikorskiego jest racjonalizacja 
kosztów funkcjonowania Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lipnie – 
opiniuje zamiar likwidacji szefowa 
lipnowskiej książnicy Ewa Chary-
ton. – Filia biblioteczna zajmuje 
pomieszczenia w budynku piętro-
wym, wolnostojącym. Tak duża po-
wierzchnia użytkowa obsługiwanej 
filii bibliotecznej nie jest dosta-
tecznie wykorzystywana w dzia-
łalności bibliotecznej. Likwidacja 
filii bibliotecznej nie ograniczy 
mieszkańcom godnego dostępu do 
materiałów bibliotecznych, infor-
macji oraz szerokiego wachlarza 
usług bibliotecznych. Na terenie 
Lipna nadal funkcjonować będzie 
biblioteka główna na ulicy Piłsud-
skiego 22 z oddziałem dla dzieci, 
wypożyczalnią dla dorosłych i czy-
telnią. Zajmuje ona aktualnie pięć 
pomieszczeń. Dogodne są godziny 
otwarcia dostosowane do zmie-
niających się potrzeb, od ponie-
działku do soboty. Do dyspozycji 
mieszkańców jest bardzo dobrze 
wyposażona czytelnia z bogatym 
księgozbiorem podręcznym i re-
gionalnym. Czytelnia udostępnia 
swoje zbiory na miejscu, wypoży-
cza do domu oraz proponuje wy-
pożyczenia weekendowe książek 
i czasopism. Na terenie miasta 
działa i realizuje potrzeby czytel-
nicze filia biblioteczna nr 2, która 
zajmuje pomieszczenia w budyn-
ku lipnowskiego szpitala. Filia ta 
nie ponosi kosztów utrzymania 
lokalu, za wyjątkiem wynagrodze-
nia bibliotekarza, zakupu nowo-
ści wydawniczych, prenumeraty 
czasopism. Filia swoim zasięgiem 

obsługuje pacjentów lipnowskiego 
szpitala oraz mieszkańców. Miej-
ska biblioteka publiczna świadczy 
i świadczyć będzie dotychczaso-
wa usługę czytelniczą „książka na 
telefon” skierowaną do mieszkań-
ców, którzy ze względu na wiek, 
przewlekłą chorobę lub niepeł-
nosprawność, nie mogą wypoży-
czać książek w sposób tradycyjny. 
Zamawiane telefonicznie książki 
i prasa dostarczane są do domów 
czytelników przez pracowników 
biblioteki raz w tygodniu. W takiej 
sytuacji mając na względzie po-
prawę efektywności funkcjonowa-
nia miejskiej biblioteki publicznej, 
racjonalizację kosztów jej utrzy-
mania, uważam za zasadną likwi-
dację filii bibliotecznej na Osiedlu 
Sikorskiego. Celem zmian nie jest 
oszczędzanie, ale bardziej racjo-
nalne i efektywne wykorzystanie 
środków przeznaczanych na dzia-
łalność bibliotek na terenie Lipna.

Miasto jako jednostka sa-
morządu terytorialnego, zgodnie 
z ustawą o bibliotekach, jest or-
ganizatorem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lipnie, a więc i jej filii 
bibliotecznej nr 4. Zgodnie z usta-
wą organizator może dokonać po-
łączenia, podziału lub likwidacji 
biblioteki, ale obowiązany jest na 
6 miesięcy przed dniem wydania 
aktu o likwidacji biblioteki podać 
do publicznej wiadomości infor-
mację o zamiarze likwidacji wraz 
z uzasadnieniem. Przepis ten do-
tyczy również likwidacji filii biblio-
tecznej jak i zmian statutowych 
w części dotyczącej zakresu dzia-
łania i lokalizacji filii. Jednocześnie 
ustawa o bibliotekach nakłada na 
organizatora biblioteki, czyli u nas 
burmistrza, w przypadku likwida-
cji filii, obowiązek zasięgnięcia opi-
nii jednostki sprawującej nadzór 
merytoryczny nad działalnością 
biblioteki. W naszym przypadku 

są to Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lipnie i Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna, czyli Książnica Koperni-
kańska w Toruniu.

Intencja jednomyślna
– Jest to uchwała intencyjna 

i my mamy pół roku na to, kiedy ta 
biblioteka zostanie zlikwidowana 
– informuje sekretarz Renata Go-
łębiewska. – W tym czasie musimy 
zasięgnąć opinii Książnicy Koperni-
kańskiej w Toruniu i będziemy roz-
poczynać ten cały proces, będzie-
my się też zastanawiać co zrobimy 
w przyszłości z tym budynkiem 
i jak on zostanie zagospodarowa-
ny. Bez tej uchwały intencyjnej nie 
możemy rozpocząć całego proce-
su.

Czekamy na kolejne opinie 
wymagane prawnie i ostateczną, 
wiążącą uchwałę radnych o likwi-
dacji filii bibliotecznej. Wszystko, 
w tym liczba argumentów radnych 
miejskich przedstawiona w czasie 
dwóch sesji Rady Miasta, wskazu-
je na to, że od 1 października, bo 
termin półroczny liczony musi 
być ponownie, czyli od przyjęcia 
uchwały intencyjnej ważnej w po-
rządku prawnym, a więc od mar-
cowej, a nie lutowej sesji, w na-
szym mieście funkcjonować będzie 
już tylko biblioteka główna i jej 
jedna filia zlokalizowana w szpita-
lu przy ulicy Nieszawskiej, gdzie 
jest zatrudniony jeden bibliote-
karz na cały etat, księgozbiór liczy 
4600 woluminów, korzysta z niej 
347 czytelników w ciągu roku. Tam 
jednak sytuacja jest o tyle komfor-
towa, że biblioteka  ponosi tylko 
koszty pracownika i księgozbioru, 
zakupu prasy, środków czystości, 
bowiem szpital Lipno udostępnia 
i utrzymuje lokal o wielkości 50 
metrów kwadratowych. Z budże-
tu miasta nie idą więc środki na 
ogrzewania i energię elektryczną, 
bo gdyby było inaczej, kto wie... 

Do tematu wrócimy tym bar-
dziej, że reakcja mieszkańców na 
zamiar likwidacji jednej z filii bi-
bliotecznych jest gorąca i mocno 
emocjonująca. Lipnowska reak-
cja nie jest jednak odosobniona, 
bo w obronie likwidowanych 
szkolnych bibliotek w niektórych 
miejscowościach w naszym kraju 
czytelnicy utworzyli nawet ogól-
nopolski obywatelski protest prze-
ciwko szkodzeniu bibliotekom: 
„Stop likwidacji bibliotek”.

Do nas, podobnie jak do rad-
nych, również zwróciły się dzie-
siątki Czytelników ze swoimi opi-
niami. I nie były to bynajmniej 
opinie pochwalające kroki samo-
rządowców Lipna. Jedna z naszych 
Czytelniczek powiedziała nam 
tak: „Mamy XXI wiek, czas rozwi-
jania kraju, przywracania małych 
posterunków policji, ratowania 
wiejskich szkół, tworzenia przed-
szkoli na wsiach, przywracania 
nierentownych połączeń autobu-
sowych na zapomnianych trasach, 
mamy też ogólnopolski program 
rozwoju czytelnictwa, mamy czy-
telniczą wyprawkę dla trzylatków, 
i to wszystko dzieje się w naszym 
kraju, w metropoliach, ale i wsiach, 
i to dzieje się nawet dla jednej 
osoby, i bibliotekarze w ramach 
lekcji bibliotecznych pokonują kil-
kadziesiąt kilometrów, by dotrzeć 
powiedzmy do dziesiątki czy dwu-
dziestki dzieci w maleńkiej szkole, 
i to wszystko się opłaca, ale nie 
finansowo, bo ani szkoły, ani bi-
blioteki, nigdy nie były i nigdy nie 
będą dochodowe. To się opłaca dla 
dobra obywatela, nawet jednego, 
nawet małego, i dla dobra kraju 
mądrego, dumnego, kulturalnego, 
oczytanego też”.

I niech ten głos Czytelniczki 
wybrany przez nas z wielu wystar-
czy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska



Czwartek 4 kwietnia 201932 sport LIPNO–CLI.PL

pierwsza wygrana na wiosnę
PIŁKA NOŻNA  Piłkarze Wisły Dobrzyń rozkręcają się z każdym kolejnym meczem w tym roku. Po porażce 
i remisie przyszedł czas na pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej V ligi. W sobotę nasz zespół pokonał 3:1 
KS Brzoza

Można powiedzieć, że Wiśla-
cy w 2019 rok wchodzili powoli. 
Najpierw przegrali w Lubieniu 
Kujawskim, potem zremisowali 
w Łabiszynie. Jednak już pierw-
wsze spotkanie przed własną 
publicznością zakończyli zwy-
cięsko. W sobotę od godz. 11.00 
podejmowali beniaminka – KS 
Brzoza. Od początku gospodarze 
mieli wyraźną przewagę, często 
zagrażając bramce przyjezd-
nych. Goście rzadko gościli z pił-
ką na połowie Wisły. W pierw-
szej połowie dobre okazje mieli 

m.in. Juliusz Habasiński i Michał 
Statkiewicz. Aktywny był też Pa-
weł Rzęsiewicz, ale do przerwy 
gole nie padły.

Duża przewaga Wisły wska-
zywała, że to się jednak w dru-
giej odsłonie zmieni. I tak też 
było. Niemoc strzałem głową 
w 58. minucie przerwał Rzęsie-
wicz. Niespodziewanie po sied-
miu minutach rywale wyrówna-
li. Ale Wiślacy niesieni głośnym 
dopingiem swoich kibiców nie 
zamieszali zadowolić się remi-
sem. Bohaterem został Patryk 

Zieliński, który najpierw strzelił 
na 2:1 na kwadrans przed koń-
cem, a w 90. minucie zdobył 
gola z rzutu karnego.

Ostatecznie Wisła wygrała 
z KS Brzoza 3:1 i awansowała na 
bardzo dobre piąte miejsce w ta-
beli grupy drugiej V ligi. W na-
stępnej kolejce Wiślacy zagrają 
w Radziejowie z zamykającym 
tabelę Startem. Więcej zdjęć 
z meczu z KS Brzoza znajdziecie 
na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Dobry start Wiślanina
Od wygranej rozpoczęli granie w 2019 roku piłkarze Wiślanina Bobrowniki, któ-
rzy pokonali we Włocławku GKS Fabianki. Jedynego gola zdobył już w 4. minucie 
Surmacki.

Wiślanin w pierwszej wio-
sennej kolejce pauzował, dla-
tego do gry w A-klasie włączył 
się dopiero w minioną sobotę. 
Już na start czekał nasz zespół 
derbowy pojedynek z GKS Fa-
bianki. Choć to rywal z powiatu 
włocławskiego, to z sąsiedniej 
gminy, a więc pewne były spo-
re emocje. O to już na początku 
zadbali goście (GKS w roli go-

spodarza gra we Włocławku, bo 
boisko w Chełmicy wciąż nie jest 
dostepne po remoncie). W 4. 
minucie prowadzenie dał Wiśla-
ninowi Surmacki. W kolejnych 
fragmentach pierwszej połowy 
mecz był dość wyrównany, z sy-
tuacjami po obu stronach.

W drugiej odsłonie to rywa-
lom powinno bardziej zależeć 
na atakowaniu, bo Wiślanin miał 

dobey wynik. Ten nie uległ już 
zmianie i komplet punktów na 
inaugurację na pewno ucieszył 
piłkarzy i kibiców z Bobrownik. 
Po tej wygranej Wiślanin jest 
ósmy w tabeli. W najbliższej ko-
lejce do Bobrownik przyjedzie 
Skompensis Skępe. Więcej zdjęć 
z meczu z Fabiankami znajdzie-
cie na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Piłka nożna

Derby dla Wichra
Wicelider grupy II włocławskiej A-klasy okazał się 
zdecydowanie lepszy od ostatniej drużyny. Wicher 
Wielgie pokonał w Skępem UKS Skompensis 4:0. 
Gole zdobywali: Sebastian Raniszewski 2, Kosowski 
i Zalewski.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Faworyt w tym meczu mógł 
być tylko jeden, choć w pierwszej 
wiosennej kolejce padły niespo-
dziewane wyniki, bo Wicher swój 
mecz przegrał, a Skompensis wy-
grał. Ale w niedzielne popołudnie 
role się odwróciły. Na pięknym sta-
dionie w Skępem warunki dykto-
wali goście, choć trzeba przyznać, 
że miejscowi próbowali napsuć im 
trochę krwi i ucieszyć licznie, jak 
zwykle, przybyłych na mecz A-
klasy kibiców.

Mimo to sportowo Wicher był 
co najmniej o klasę lepszy. Zagra-
niami w środku pola imponował 

K o s o w s k i , 
skutecznościę 
Raniszewski, 
obrona Wichra 
większym spo-
kojem. Już do 
przerwy było 
0:3, a czwartą 
bramkę Wicher 
dołożył w koń-
cówce. Dzięki 

tej wygranej piłkarze z Wielgiego 
zbliżyli się na 4 punkty do liderują-
cego Mienia Lipno, ten ostatni ze-
spół pauzował. Skompensis jest na-
dal ostatni. W najbliższy weekend 
Wicher podejmować będzie Kuja-
wiaka Kruszyn, a UKS pojedzie do 
Bobrownik. Więcej zdjęć z meczu 
derbowego Skompensis – Wicher 
znajdziecie na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Siatkówka

Skępe najlepsze w turnieju RLS
31 marca 2019 r. w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się turniej 
Regionalnej Ligi Siatkówki Kobiet. W stawce 5 zespołów najlepszy okazał się UKS 
”Skompensis” Skępe.

W zawodach uczestniczyły 
drużyny: Volley Chalin (jako go-
spodynie), LO Lipno, UKS „Skom-
pensis” Skępe, Ogończyk Kikół oraz 
gościnnie Wiślanki Dobrzyń nad 
Wisłą, które nie są stałym uczest-
nikiem Ligi. Mecze były rozgrywa-

ne do dwóch wygranych setów do 
25 w systemie „każdy z każdym”.

Już po pierwszych meczach 
turnieju było widać, że będzie on 
stał na wysokim, wyrównanym 
poziomie. Na otwarcie rywaliza-
cji Volley przegrał po tie-breaku 

z Lipnem, a zawodniczki ze Skę-
pego pokonały Kikół 2:0. Bardzo 
dobrze prezentowały się również 
Wiślanki, które zaczęły zawody od 
dwóch zwycięstw (2:1 z LO Lipno 
oraz 2:0 z Kikołem). W trzeciej se-
rii spotkań zmierzyły się jak dotąd 

niepokonane Skępianki z Dobrzy-
niem. Po niezwykle wyrównanym 
i emocjonującym meczu zakoń-
czonym tie-breakiem i grą na 
przewagi zwyciężyły Wiślanki, co 
oznaczało, że potrzebują wygranej 
w ostatniej kolejce spotkań nad 
zespołem z Chalina, by triumfo-
wać w całym turnieju.

Siatkarki z Dobrzynia nie zdo-
łały jednak postawić przysłowio-
wej „kropki nad i” i uległy Volley-
’owi po tie-breaku 1:2. Taki wynik, 
przy jednoczesnym zwycięstwie 
UKS „Skompensis” nad Lipnem 2:0, 
sprawił, że to Skępianki wygrały 

dobrzyńskie zawody. Na drugim 
miejscu uplasowały się Wiślanki, 
a podium uzupełniły zawodniczki 
LO Lipno, które zgromadziły tyle 
samo punktów, co Chalin lecz oka-
zały się w bezpośrednim meczu. 
Czwarty był Chalin, a piąty Kikół.

Turniej sędziowali R. Walter 
i P. Gajewski. Za pomoc przy prze-
prowadzeniu zawodów organiza-
torzy dziękują zawodnikom i za-
rządowi klubu Team Volley Chalin. 
Dyplomy i puchary dla czterech 
najlepszych drużyn wręczyła soł-
tys Chalina Marzena Szczepańska.

(ak)


