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Druga tura w Lipnie. 
Zmiana w Dobrzyniu
POWIAT  Urzędujący burmistrz Paweł Banasik zmierzy się 4 
listopada z Januszem Dobrosiem w dogrywce o fotel włodarza 
Lipna. Zaskoczeniem może być kompletna porażka Jacka Waśko 
w Dobrzyniu nad Wisłą. W pozostałych gminach nie ma zmian 
na najważniejszych stanowiskach
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Dobrzyń nad Wisłą

Elżbieta Zalewska 
z drugą Nawojką
Podczas uroczystej gali wręczono nagrodę burmi-
strza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą – „Statuetkę 
Nawojka”. Tym razem to specjalne wyróżnienie przy-
znano Elżbiecie Zalewskiej, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Krojczynie.

Tę wyjątkową nagrodę wręcza 
się osobom szczególnie zasłużo-
nym dla miasta i gminy, które przy-
czyniły się do ich rozwoju. Tradycję 
zapoczątkował rok temu burmistrz 
Jacek Waśko. Chociaż to on przy-
znaje nagrodę, wyróżnienie pocho-
dzi od mieszkańców, gdyż oni sami 
zgłaszają kandydatów, spośród 
których wybierany jest laureat.

– Pani Elżbieta Zalewska swo-
je obowiązki wykonuje rzetelnie 
i sumiennie, a przede wszystkim 
z wielkim oddaniem dla uczniów. 
Jest wzorem pedagoga, nauczycie-
la i dyrektora. Jej wiedza, odwaga 
i mądrość wpisują się w symbol 
legendarnej Nawojki. Dotychczaso-
we bogate doświadczenie na rzecz 
edukacji oraz lokalnej społeczności 

z pewnością zasługuje na tę na-
grodę – mówił w laudacji Ryszard 
Machnowski, przewodniczący ko-
misji do wyłonienia laureata „Sta-
tuetki Nawojki”.

Kandydaturę Elżbiety Zalew-
skiej zgłosiła Aleksandra Nowak, 
która swój wybór uzasadniła bar-
dzo obszernie, zajmując 3 strony 
formatu A4. 

– Z ogromną przyjemnością, 
zaszczytem i honorem po raz drugi 
wręczam statuetkę Nawojki kobie-
cie. Bardzo się cieszę z tego, że jako 
burmistrz chcący nagradzać osoby 
za ich szczególne osiągnięcia w róż-
nych dziedzinach, dziś mam przy-
jemność wręczyć nagrodę właśnie 
pani Elżbiecie. 

Dokończenie na str. 5

Za nami pierwsza tura wybo-
rów samorządowych. W powiecie 
lipnowskim niemal wszystko jest 
już rozstrzygnięte. Jedyną nie-
wiadomą mamy w wyścigu o fotel 
burmistrza Lipna.

Lipno
Przypomnijmy, że tutaj rywa-

lizowała trójka kandydatów. Urzę-
dujący burmistrz Paweł Banasik 
zdobył 2.687 głosów, co przeło-
żyło się na 45,79 procent popar-
cia. W drugiej turze zmierzy się 
z ex-burmistrzem Januszem Do-
brosiem, na którego zagłosowało 
1.997 osób (nieco ponad 33 pro-
cent poparcia). 1.184 głosy (nieco 
ponad 20 procent) zdobyła Irena 
Retlikowska i ona już się nie liczy 
w walce o najważniejszy urząd 

w Lipnie.
Jeśli chodzi o miejską radę, 

nikt nie ma większości. Sześciu 
radnych ma KWW Pawła Banasika, 
pięciu KWW „Razem dla Lipna”; po 
dwóch SLD oraz „Zgoda”. W nowej 
radzie zasiądą: Anna Sawicka-Bor-
kowicz, Grzegorz Koszczka, Anna 
Domeradzka, Jerzy Ożdżyński, 
Czesław Bykowski, Wiesława Tyf-
czyńska, Zbigniew Janiszewski, 
Maria Bautembach, Zbigniew Na-
piórski, Dariusz Kamiński, Woj-
ciech Maciejewski, Sebastian Le-
wandowski, Jakub Klaban, Miłosz 
Makowski i Kamil Komorowski.

Dobrzyń nad Wisłą
Tutaj doszło do największej 

niespodzianki. Mimo startu aż pię-
ciu kandydatów wybory rozstrzy-

gnęły się już w pierwszej turze. 
Pozostałych konkurentów zdy-
stansował Piotr Wiśniewski, który 
zdobył 1.871 głosów (53,66 procent 
poparcia). Drugie miejsce zajął Da-
riusz Kłobukowski z 794 głosami 
(prawie 23 procent). Dopiero trze-
ci był urzędujący burmistrz Jacek 
Waśko z 567 głosami (nieco po-
nad 16 procent). 132 głosy (niecałe  
4 procent) zdobył Andrzej Szyj-
kowski, zaś 123 Jan Obernikowicz 
(3,5 procent).

Sukces Piotra Wiśniewskiego 
jest tym większy, że udało mu się 
zdobyć 8 mandatów, czyli więk-
szość w radzie miasta. 4 radnych 
będzie mieć PSL, 2 KWW „Razem 
dla gminy”, 1 SLD. Klęska obecne-
go burmistrza jest tym większa, 
że nie dostał się żaden z jego kan-
dydatów na radnych. W radzie za-
siądą: Jadwiga Grudzińska, Dorota 
Kalinowska, Krystyna Pawłowska, 
Łukasz Wasilewski, Przemysław 
Piekarski, Marcin Żurawski, Zbi-
gniew Pawłowski, Sławomir Kowa-
lewski, Grzegorz Raszkiewicz, Ewa 
Więckowska, Paweł Malinowski, 
Krzysztof Sobierajski, Krzysztof 
Wyszyński, Krzysztof Pryciak i Ar-
kadiusz Nowaliński.

Dokończenie na str. 31
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obywatelski plac zabaw
LIPNO  Mieszkańcy zdecydowali, większością 241 głosów, iż w ramach budżetu partycypacyjnego w 2019 
roku w naszym mieście powstanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2.  Do wyboru było dziewięć 
propozycji, zagłosowało 1018 uprawnionych

– W związku z wystąpie-
niem znacznej ilości głosów 
nieważnych, z powodu oddania 
głosów przez osoby nie będące 
mieszkańcami Lipna, komisja 
dokonała szczegółowej wery-
fikacji głosujących w Ewidencji 
Ludności oraz Rejestrze Wybor-
ców, w celu ustalenia ważności 
oddanych głosów – wyjaśniają 
urzędnicy ratusza miejskiego. 
– Weryfikacja była prowadzo-
na w okresie od 28 września do 
4 października. Po przeliczeniu 
wszystkich głosów oraz weryfi-
kacji ich ważności Komisja Skru-
tacyjna stwierdziła 1018 głosów 
ważnych i 82 głosy nieważne.

Najwięcej na plac zabaw
Najwięcej głosów ważnych, 

bo 241 zdobyła propozycja budo-
wy ogólnodostępnego placu za-
baw przy Szkole Podstawowej nr 
2. Projekt zakłada zakup i mon-
taż huśtawek, karuzel, zestawu 
zabawowego ze zjeżdżalniami, 
kładkami i tunelem oraz wyko-
nanie podłoża syntetyczno-tra-
wiastego i ogrodzenie nowo-
czesnego placu zabaw. Komisja 
wyceniła ten pomysł na 70 ty-
sięcy złotych, mieszkańcy zdecy-
dowali, że ten projekt zasługuje 
na wykonanie i tak też się sta-
nie. W przyszłym roku plac przy 
„dwójce” będzie jeszcze lepiej 
zagospodarowany, dostępny dla 
wszystkich dzieci i przyciągający 
maluchy nowoczesnym wyposa-
żeniem i doskonałym podłożem. 
Pula budżetu obywatelskiego to 
100 tysięcy złotych.

Poprzedni dwa projekty
Przypomnijmy, że w drugim 

budżecie obywatelskim swoje 
głosy oddało tylko 392 lipno-
wian, ważnych głosów było 360. 
Głównymi przyczynami uznania 
głosów za nieważne było to, że 
głosujący nie był mieszkańcem 
Lipna lub oddał więcej niż jeden 
głos na dany projekt. Zdarzyły 
się też przypadki braku adresu 
zamieszkania lub podpisu gło-
sującego, a nawet braku wybo-
ru propozycji. Po przeliczeniu 
i sprawdzeniu ważności okaza-
ło się, iż projekty z najwyższą 
liczbą głosów uzyskały ten sam 
wynik, czyli 86 ważnych głosów. 
Była to budowa chodnika na 
osiedlu Armii Krajowej przy blo-
ku nr 3 i 4 oraz budowa ścieżki 
zdrowia łączącej osiedle Witonia 
i Park Miejski im. Gabriela Na-
rutowicza. W związku z remi-
sem i przekroczeniem ustalonej 
kwoty burmistrz Paweł Banasik 
w porozumieniu z radą miejską 
zdecydował o alokacji środków 
z budżetu, zwiększeniu kwo-
ty i realizacji w 2018 roku obu 
wybranych projektów. Budowa 
chodnika na osiedlu Armii Kra-
jowej przy blokach 3 i 4 koszto-
wała 25 tysięcy złotych. Budowę 
ścieżki zdrowia łączącej osiedle 
Witonia i Parki Miejski im. Ga-
briela Narutowicza wyceniono 
na 100 tysięcy złotych. Te dwie 
inwestycje zostały zrealizowa-
ne w 2018 roku. W pierwszym 
lipnowskim budżecie partycy-
pacyjnym natomiast wpłynęło 

do ratusza 15 projektów, a we-
ryfikację przeszło 13. Głosowało 
wtedy 991 osób, a większością 
209 głosów wygrała przebudowa 
ulicy Akacjowej.  Plac zabaw przy 
„dwójce” dołączył do listy inwe-
stycji obywatelskich.

Rozkład głosów
W tegorocznym głosowa-

niu 58 głosów ważnych zdoby-
ła przebudowa ulicy Wapienna 
Góra polegająca na utwardzeniu 
kostką brukową 700 metrów 
kwadratowych powierzchni 
traktu miejskiego, a 79 głosów 
przebudowa ulicy Olszowej po-
legająca na utwardzeniu kostką 
brukową drogi o długości 140 
metrów bieżących i 5 metrów, 
czyli łącznej powierzchni 700 
metrów kwadratowych.   

Tylko 29 mieszkańców chcia-
ło utwardzić teren publiczny przy 
ulicy Sierakowskiego, na tzw. 
osiedlu baraków. Kostka bruko-
wa miała tam pokryć 700 me-
trów kwadratowych powierzchni 
dróg dojazdowych i placu wokół 
budynków tam zlokalizowanych 
i zapewnić łatwiejszą komuni-
kację oraz bezpieczeństwo na 
osiedlu. 

Utwardzenie terenu na osie-
dlu Armii Krajowej natomiast 
znalazło poparcie 96 głosujących. 
Tu chodziło nie tylko o lepszą 
komunikację, ale i o zapewnie-
nie miejsc parkingowych. Kostka 
brukowa miała pokryć 600 me-
trów kwadratowych powierzchni 
terenu przeznaczonego na drogi 
dojazdowe i parking przy bloku 

nr 4.
Na głosy 184 mieszkańców 

i miejsce trzecie w głosowaniu 
mogła liczyć przebudowa uli-
cy Wschodniej. Do utwardzenia 
kostką brukową jest tam 700 
metrów kwadratowych po-
wierzchni gruntowej obecnie 
drogi, czyli 170 metrów długości 
i 4 metry szerokości. Ten projekt 
miał umożliwić mieszkańcom 
bardziej komfortowe, bez wzglę-
du na warunki atmosferyczne, 
poruszanie się tym miejskim 
traktem.

Drugie miejsce
Z 235 ważnymi głosami zdo-

była je budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy ulicy Łącznej. Miał 
to być sportowy obiekt dostępny 
dla każdego, o powierzchni 375 
metrów kwadratowych. W po-
bliżu już znajduje się plac zabaw, 
boisko do siatkówki i koszyków-
ki. Wykonanie tejże inwestycji 
zapewnić miało w tym rejonie 
Lipna kompleks sportowo-rekre-
acyjny. Zamierzenie obejmowało 
bowiem wykonanie projektu, 
podbudowy, nawierzchni poli-
uretanowej i namalowanie linii. 
Wyposażenie w urządzenia spor-
towe, oświetlenie i rozbudowa to 
miały być plany na przyszłość.

Stworzenie w Lipnie progra-
mu powszechnego dostępu do 
defibrylatorów zyskało 74 głosy. 
Pomysłodawcy chcieli zakupie-
nia trzech zewnętrznych defi-
brylatorów AED, czyli urządzeń 
ratujących życie, przywracają-
cych krążenie  oraz zorganizo-

wania szkoleń dla mieszkańców 
z zakresu pierwszej pomocy 
i szkoleń dla pracowników jed-
nostek w zakresie korzystania 
z urządzeń ratujących życie. 
Defibrylatory miały pojawić 
się przy Urzędzie Miasta, Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
i przy Szkole Podstawowej nr 3. 
Jedno urządzenie treningowe 
i fantom miały być zakupione 
dodatkowo na potrzeby plano-
wanych szkoleń. Projekt ten miał 
służyć zwiększeniu bezpieczeń-
stwa zdrowotnego mieszkańców 
i szans na przeżycie w razie na-
głego zatrzymania krążenia, któ-
re może spotkać każdego z nas.

Będą kolejne edycje
22 głosy lipnowian zyskał 

pomysł utworzenia wybiegu dla 
psów przy rzece Mień, w okolicy 
stawu Garbacza. Przedsięwzięcie 
zakładało ogrodzenie siatką te-
renu 30 x 50 metrów, założenie 
furtki, samozamykacza, zamon-
towanie koszy na śmieci i ławek 
oraz przeszkód dla psów. Miał 
być to teren dostępny dla każ-
dego, zapewniający bezpieczne 
i swobodne zabawy naszym pu-
pilom.

Warto walczyć o realizację 
ośmiu przedsięwzięć, choćby 
w kolejnym budżecie obywatel-
skim. Póki co wiemy, że wygrał 
pomysł budowy placu zabaw 
przy „dwójce” i że w przyszłym 
roku będą z niego korzystać lip-
nowskie dzieci.     

Lidia Jagielska
R E K L A M A
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O G Ł O S Z E N I E

Wielkie zwycięstwo 
Wojciechowskiego

SKĘPE  Debaty wyborcze w Skępem i okolicznych wsiach trwały do przedwyborczego czwartku. 
Trzej kandydaci na stanowisko burmistrza i potencjalni radni dyskutowali ze sobą i z mieszkań-
cami. W niedzielę większość głosów zdobył Piotr Wojciechowski, który będzie kontynuował swoją 
misję przez kolejne pięć lat

Już wiemy, że w Skępem dru-
giej tury wyborów nie będzie, 
a przytłaczająca większość wybor-
ców głosujących 21 października, bo 
aż ponad 2 tysiące, losy swojej gmi-
ny powierzyła na kolejną kadencję 
Piotrowi Wojciechowskiemu. Wło-
darz do rady miasta wprowadził 
też 11 rajców ze swojego komitetu. 
Z list Andrzeja Gatyńskiego do rady 
weszli: Krzysztof Suchocki, Justyna 
Składanowska i Wojciech Budzyń-
ski, a z listy PSL Andrzej Meller. 
Mieszkańcy dokładnie poznali pla-
ny kandydatów, bo debaty toczyły 

się niemal do ostatniej chwili.
Obecnie rządzący burmistrz 

Piotr Wojciechowski mówił o osią-
gnięciach czteroletniej działalności, 
wśród których główne to nabywa-
nie mienia na rzecz gminy Skępe, 
rozbudowa przedszkola w Wiosce 
z wizją powiększenia o 50 miejsc 
przedszkolnych i uruchomienie 
żłobka, rekultywacja składowiska 
odpadów, oświetlenie, monito-
ring w kolejnych rejonach miasta, 
planowanie rewitalizacji jezior, 
rozbudowa Okopu z amfiteatrem, 
pomostami, siłownią zewnętrzną, 

i o planach na przyszłość.
– Przez całą kadencję praco-

waliśmy nad wizerunkiem miasta 
i gminy Skępe. Dzisiaj mówi się, że 
Skępe jest miastem czystym – pod-
kreślał burmistrz Wojciechowski.

I przedsięwzięcia te będzie 
kontynuował, o czym mówił w wy-
wiadzie udzielonym CLI.

Celnie w czasie debat riposto-
wał Arkadiusz Linkowski, debiutant 
w samorządowej grze, zauważając 
i informując, iż „obecny burmistrz 
może i nic nie sprzedał, tak jak 
mówi, ale i nie dopilnował, i ratusz 
nie jest właścicielem remizy w Łą-
kiem”, że smog nie pozwala space-
rować ulicami Skępego, że nie ma 
planu remontu dróg, który pozwoli 
na sprawiedliwe i transparentne 
remonty kolejnych traktów, że ko-
nieczny jest budżet obywatelski, że 
w centrum potrzebny jest plac za-
baw dla dzieci.

– Na koniec 2018 roku zadłu-
żenie ma wynieść 12,7 mln złotych 
i to nie jest mój wymysł, tylko tak 
wynika z Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej – mówił Linkowski.

Andrzej Gatyński i kandydaci 
z jego komitetu zapewniali o trans-
parentności działań władzy, pu-
blikowaniu obrad rady miejskiej, 
racjonalizowaniu wydatków, wpro-
wadzeniu budżetu obywatelskie-
go, rewitalizacji jezior, nawiązaniu 
współpracy z każdą istotną dla 
Skępego jednostką czy organizacją, 
także ze starostwem powiatowym 
w Lipnie.

– Przy współpracy z klaszto-
rem i parafią miłosierdzia bożego 
oraz starostwem i przedsiębiorcą 
pogrzebowym zbudujemy przy 
cmentarzu dom pogrzebowy – 
mówił Andrzej Gatyński. – Na za-
sadach partnerstwa prywatno-pu-
blicznego w Narutowie, w budynku 

po szkole, utworzymy dom po-
mocy społecznej, w wyniku czego 
zyskamy około 40 miejsc pracy. Ja 
mam doświadczenie w pracy sa-
morządowej, z którą jestem zwią-
zany od 33 lat. Przez 16 lat byłem 
burmistrzem Skępego. Nie wstydzę 
się, że byłem ostatnim pierwszym 
sekretarzem PZPR, bo w wybo-
rach samorządowych wygrałem 
z kandydatem AWS, bo jestem po-
rządnym człowiekiem. Nigdy nie 
załatwiłem i nie załatwię nikomu 
pracy, nie podpisywałem i nie będę 
podpisywał umów z przedsiębior-
cami bez przetargów deklarował.

Dzisiaj już wiemy, że skępianie 
są zadowoleni z obecnych rządów 
i wybrali kontynuację. Do tema-
tu wrócimy, relacjonując działania 
kolejnej kadencji władz samorzą-
dowych.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Powiat

Nauczycielskie świętowanie
W miniony czwartek w lipnowskim Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Do-
brzyńskiej nauczyciele z całego powiatu spotkali się z przedstawicielem organu 
prowadzącego placówek, w których pracują, czyli starostą lipnowskim Krzyszto-
fem Baranowskim. Były nagrody i życzenia, a teatralno-wokalne upominki przy-
gotowali dla gości uczniowie lipnowskiej szkoły.

W uroczystości uczestniczy-
li nauczyciele szkół powiatowych, 
emerytowani pedagodzy, władze 
i radni powiatu, przedstawicie-
le placówek współpracujących ze 
szkołami, goście. O duchową stro-
nę zadbał ks. Marek Mrówczyński, 

muzyczną Marcin Złakowski, a go-
spodynią tegorocznego powiatowe-
go dnia nauczyciela była dyrektor 
lipnowskiego ZST Ewa Juszczyk.

– Stało się już tradycją, że 
z okazji powiatowego dnia edu-
kacji narodowej spotykamy się, 

aby świętować i dziękować tym 
wszystkim, którzy z troską i po-
święceniem budują i kształtują po-
stawy młodych – mówił starosta 
Krzysztof Baranowski. – Cieszę się 
bardzo, że spotykamy się w tak licz-
nym gronie i nauczycieli czynnych, 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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i kochanych emerytów. Wszystkim 
życzę dużo życzliwości i zdrowia, 
nauczycielom jak najmniej reform 
oświaty.

Nagrody starosty powiatu lip-
nowskiego trafiły w dniu nauczy-
ciela do wyróżniających się bel-
frów, a wcześniej, już we wrześniu 

do dyrektorów szkół oraz placówek 
oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Starostwo Po-
wiatowe w Lipnie. Wszyscy  goście 
otrzymali w prezencie publikację 
„Powiat lipnowski. 20 lat samo-
rządności”.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

PREDENKIEWICZ

Józef

Szanowni mieszkañcy Gminy Kikó³!
Pragnê podziêkowaæ Pañstwu za tak du¿¹ mobilizacjê i wysok¹ frekwencjê.

Dziêkujê za wszystkie g³osy oddane na moj¹ osobê w wyborach na Wójta Gminy Kikó³, 

a tak¿e za oddane g³osy na radnych do Rady Gminy Kikó³.

Zaufanie, którym mnie Pañstwo obdarzyli jeszcze bardziej zobowi¹zuje mnie do ciê¿kiej 

i sumiennej pracy na rzecz naszej gminy.
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czwarty taki dzień nauczyciela
SKĘPE  W miniony piątek w hali sportowej w Skępem spotkali się z okazji IV Miejsko-Gminnego Dnia Na-
uczyciela, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli oraz emerytowani pedagodzy. Burmistrz Piotr Woj-
ciechowski i dyrektorzy placówek oświatowych nagrodzili wyróżniających się belfrów

Dokończenie ze str. 1
Kapituła była w tym przypadku 
jednogłośna – mówił burmistrz Ja-
cek Waśko.

Laureatka zaznaczała, że 
otrzymanie tej nagrody wywoła-
ło w niej refleksję na temat życia 
i pracy, a także jest potwierdze-
niem słuszności wyborów i podej-
mowanych decyzji. – Na terenie 
gminy jest wiele wybitnych osób, 
dlatego wyróżnienie mnie dzisiej-
szą nagrodą jest szczególne. Dzię-
kuję burmistrzowi oraz kapitule, 
samorządowi lokalnemu, władzom 
oświatowym, moim pracownikom, 
uczniom, rodzicom, wszystkim, 
którzy we mnie wierzą. Od dziś to-
warzyszyć mi będzie statuetka Na-

wojki, dziewczyny, dla której zdo-
bywanie wiedzy było najważniejszą 
rzeczą w życiu – ze wzruszeniem 
dziękowała Elżbieta Zalewska.

Nawojka to symbol dążenia 
do wiedzy, odwagi i mądrości oraz 
walki o równość kobiet. Pierwszą 
statuetkę otrzymała w 2017 roku 
Teresa Orbaczewska, była rad-
na i właścicielka Gościńca Orbaś 
w Szpiegowie. Po części oficjalnej 
goście przybyli na uroczystość mo-
gli podziwiać koncert zespołu Qu-
eens Of Violins, a na zakończenie 
skorzystać z poczęstunku. Uroczy-
stość odbyła się w domu kultury 
ŻAK.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Elżbieta Zalewska 
z drugą Nawojką

Dobrzyń nad Wisłą

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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– Wszystkim nauczycielom, 
pracownikom administracji i ob-
sługi życzę wszystkiego najlepsze-
go – mówił burmistrz Piotr Wojcie-
chowski. – Skrzydła naszych dzieci 
są prawidłowo rozwijane, o czym 
świadczą wyniki naszych uczniów. 
Nauczycielom życzę życzliwości ze 
strony uczniów i rodziców, bo to 
najwspanialsza zapłata. Zdrowia 
życzę emerytom, by jesień życia 

przebiegała zgodnie z marzeniami.
Nagrody burmistrza w tym 

roku trafiły do dyrektora przed-
szkola w Skępem Iwony Małkiewicz, 
dyrektora szkoły w Wólce Agnieszki 
Wykrętowicz, wicedyrektora szkoły 
w Skępem Anny Brzezińskiej, wice-
dyrektora szkoły w Skępem Beaty 
Tężyckiej, nauczyciela przedszkola 
w Skępem Lidii Krakowskiej, na-
uczyciela przedszkola w Wiosce 

Marii Suchockiej, nauczyciela szko-
ły w Czermnie Marka Rumińskiego, 
nauczyciela szkoły w Skępem Pio-
tra Wyszyńskiego.

Gospodarzami tegorocznego 
miejsko-gminnego dnia nauczycie-
la były społeczności przedszkolne 
z Wioski i Skępego z Małgorzatą 
Grzywińską i Iwoną Małkiewicz na 
czele. Milusińscy zafundowali zgro-
madzonym w hali pedagogom iście 
mistrzowską ucztę taneczną i ak-
torską. O szkole oczami młodych 
opowiedzieli uczniowie skępskiej 
placówki. Były też wspomnienia 
i minuta ciszy.

– W imieniu całej społeczno-
ści szkolnej chcę podziękować na-
uczycielowi szczególnemu, dzięki 
któremu zdecydowanie poprawiło 
się funkcjonowanie naszej szkoły 
– mówiła dyrektor skępskiej pod-
stawówki Ewa Jastrzębska. – Ser-
decznie dziękuję, panie burmistrzu 
za dbałość o tę szkołę i pozostałe. 
Dziękuję, że pan nas wspiera. Dzię-
kuję jeszcze raz.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Skępem Ewa Jastrzębska na-

grodziła za szczególne osiągnięcia 
nauczycieli: Edytę Cymerman, Ma-
rię Chrobak, Aleksandrę Welenc, 
Marię Głowacką, Marzenę Mar-
kiewicz, Alinę Sobocińską, Edytę 
Czachorowską, Jacka Płoszyńskie-
go, Beatę Rutkowską, Agnieszkę 
Błaszczyk, Elżbietę Staśkiewicz, 
Jarosława Marczewskiego, Moni-
kę Istygniejew, Karolinę Muszyń-
ską, Mirosławę Krasińską, Danutę 
Bombalicką, Małgorzatę Paul, Ewę 
Żebrowską, Mariolę Korczakowską, 
Joannę Uzarską, Wiesława Welen-
ca, Tomasza Urbaniaka, Ireneusza 
Jędrzejewskiego, Sławomira Chro-
baka, i pracowników administracji 
i obsługi: Małgorzatę Rutkowską, 
Tadeusza Lorenca, Piotra Wiśniew-
skiego, Beatę Wyrostkiewicz, Pa-
trycję Ciemiecką, Wandę Muraw-
ską, Iwonę Kużmińską, Barbarę 
Kąkolewską, Marzenę Kawczyńską, 
Agnieszkę Litwinienko, Wandę Mu-
rawską.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wólce Agnieszka Wykrętowicz 
nagrodziła nauczycieli: Elżbietę 
Kawską, Joannę Rutkowską, Pawła 

Leśniewskiego i pracowników: Iwo-
nę Kuźmińską, Beatę Wyrostkie-
wicz, Patrycję Ciemiecką, Wiolettę 
Meller.

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Czermnie Jadwiga Góralska 
nagrodziła nauczycieli: Katarzynę 
Żurawską, Marzenę Brzemińską, 
Adama Krzemińskiego oraz pra-
cowników Beatę Wyrostkiewicz, 
Patrycję Ciemiecką, Iwonę Kuźmiń-
ską, Ireneusza Szczypeckiego.

Dyrektor przedszkola w Wiosce 
Małgorzata Grzywińska nagrodziła 
nauczycielkę Bożenę Szczytniew-
ską i pracowników: Jadwigę Miro-
sławską, Ewelinę Granat, Magdale-
nę Kwiatkowską, Henryka Ziętka.

Dyrektor przedszkola w Skę-
pem Iwona Małkiewicz nagrodziła 
nauczycieli: Bożenę Grębocką i Ka-
tarzynę Rakowską.

Warto też dodać, iż w tym roku 
zacna nagroda, jaką jest medal ko-
misji edukacji narodowej, trafiła do 
skępskiej nauczycielki matematyki 
Marii Chrobak.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Gmina Lipno 

Dobrze znają historię
W minioną środę 17 października w Szkole Podstawowej w Maliszewie 46 miesz-
kańców regionu lipnowskiego i gości uczestniczyło w „Wielkim teście z historii 
– dla niepodległej. Droga do wolności”, odbywającym się pod patronatem naro-
dowym prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Zmagania odbyły się z okazji 
stulecia odzyskania niepodległo-
ści przez nasz kraj. W konkurso-
we szranki weszli między innymi 
nauczyciele, uczniowie, urzędnicy, 
bankowcy, policjanci, samorządow-
cy.

– Ja dzisiaj wyjątkowo na 
żadne pytania konkursowe od-
powiadać nie muszę – żartowa-
ła gospodyni konkursu, dyrektor 
szkoły w Maliszewie Iwona Kor-
nacka. – W konkursie uczestniczą 
23 pary, które zmierzą się w trzech 
rundach. Pytania nie są tylko ściśle 
historyczne, także historycy nie 
są tu wyróżnieni. Zaproszenia na 
nasz konkurs przyjęli, za co bardzo 
dziękuję, przedstawiciele lokalnych 

władz, policji, dyrektorzy okolicz-
nych szkół, przedstawicielki Ku-
ratorium Oświaty we Włocławku, 
nauczyciele, rodzice uczniów oraz 
inne osoby zaprzyjaźnione z pla-
cówką, które zgłosiły swój udział 
w konkursie. Pytania przygotował 
Dariusz Chrobak, pełniący też dzi-
siaj funkcję przewodniczącego jury. 
Jurorkami są także Joanna Wołod-
ko i Beata Laszkiewicz-Kućba. Py-
tania konkursowe dotyczą czasów 
rozbiorów aż do odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku.

Nad przebiegiem konkur-
su i oprawą artystyczną czuwa-
li uczniowie i nauczyciele szkoły 
w Maliszewie. Patronat organiza-
cyjny sprawował wójt gminy Lipno 

Andrzej Szychulski, a medialny ty-
godnik CLI. Gościem honorowym 
i sponsorem nagrody głównej oraz 
nagród książkowych dla wszystkich 
uczestników był starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski.

– Bardzo cieszę się, że ten 
test odbywa się w naszej gminie 
i że w taki piękny sposób czcimy 
stulecie odzyskania niepodległości 
– mówił wójt Andrzej Szychulski. 
– Gratuluję wszystkim i dziękuję 
za udział.

Zwyciężyli bezapelacyjnie 
przedstawiciele Banku Spółdziel-
czego w Lipnie: Renata Tężycka 
i Maciej Czerwiński. Drugie miej-
sce zdobyli: Bożena El Maaytah 
i Piotr Kuligowski z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Wielgiem. Na 
trzecim miejscu uplasowały się ex 
aequo pary: Ewa Rozen i Irena Re-
tlikowska ze Szkoły Podstawowej 
i Biblioteki Gminnej w Jastrzębiu 
oraz Jadwiga Bartczak i Piotr Bart-
czak – przedstawiciele absolwen-
tów i rodziców uczniów maliszew-
skiej szkoły.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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Starostą i burmistrzem się bywa
POWIAT/SKĘPE  Starosta lipnowski Krzysztof Baranowski opowiada o kulisach przekazania gminie Skępe 
budynku po posterunku policji, o ulicy Rypińskiej w Skępem i o parkanie w Wiosce
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– Jestem skrupulatny, opieram 
się na faktach – wyjaśnia starosta 
Krzysztof Baranowski. – Rozumiem 
potrzeby moich kolegów samorzą-
dowców, ale prawdę trzeba oddać 
i ja się tej prawdy nie boję.

Posterunek i co dalej?
– W budynku przy ulicy Dwor-

cowej w Skępem był komisariat 
policji – przypomina starosta Ba-
ranowski. – Komendantem był 
wtedy Dariusz Garbarczyk. W pew-
nym momencie zaśmierdziało 
w budynku. Obiekt ten nie wyglą-
dał tak jak wygląda teraz, bo powiat 
lipnowski dotował policję, budynek 
ulepszał i upiększał. I tak było nie 
tylko w Skępem, ale też w Kiko-
le, Tłuchowie, Dobrzyniu. Tam, 
w Skępem, zostały przeznaczone 
przez nas pieniądze na dach, ele-
wację, wybrukowanie kostką placu 
przez nasz zarząd dróg. Wracając 
do smrodu. Ówczesny komendant 
poinformował mnie, że musi wy-
prowadzić policjantów, bo przeby-
wanie w tym budynku zagrażało 
ich życiu i zdrowiu i że przenosi 
mundurowych ze Skępego do no-
wej siedziby komendy w Lipnie. 
Musiał przecież jakoś ten problem 
rozwiązać, a gmina Skępe innego 
budynku dla policjantów nie miała 
i nie proponowała. Ja wtedy, cho-
ciaż nie jestem gospodarzem tego 
miasta, powiedziałem, ze nie jest to 
możliwe, żeby takie miasto i gmina 
pozostało bez komisariatu.

Skępe to gmina duża, poza 
tym to miejsce wypoczynku wielu 
turystów z odległych miejsc kraju. 
Brak komisariatu w takim mieście 
z pewnością źle zaważyłoby na wi-
zerunku Skępego i na bezpieczeń-
stwie mieszkańców. Komendant 
Garbarczyk zostawił więc starostę 
z pytaniem: jak on w takim razie 
widzi rozwiązanie niewątpliwie du-
żego problemu?

Tymczasowa siedziba
Starosta Baranowski zapro-

ponował wtedy, a my także o tym 
informowaliśmy w CLI, tymczaso-
we lokum dla mundurowych w po-
mieszczeniach poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. Poradnia 
została przeniesiona, a komisariat 
znalazł swoje miejsce na chwilę. 
Policjanci mieli wrócić na Dwor-
cową niezwłocznie po usunięciu 

przyczyn zagrażającego zdrowiu 
smrodu.

– Policjantom tak się spodo-
bało w tym nowym miejscu, że 
poprosili mnie, bym ich tam już 
pozostawił mówi Krzysztof Bara-
nowski. – Zgodziłem się, bo tam 
jest szkoła, nasze obiekty, centrum 
miasta. Za czasów byłej wojewo-
dy Ewy Mes miały być powiatowi 
lipnowskiemu zrekompensowane 
nakłady na budynek na Dworcowej 
i budynek komisariatu po poradni. 
A przecież to wojewoda reprezen-
tuje rząd. Ja załatwiłem za wo-
jewodę sprawę. Uzgodniliśmy, że 
ten budynek albo wystawimy na 
sprzedaż i powiat odzyska 25 pro-
cent ze sprzedaży, albo budynek 
trafi do powiatu. Zmieniła się jed-
nak władza i po pewnym okresie 
czasu pan burmistrz Wojciechow-
ski nie interesując się, gdzie będzie 
komisariat, bo przecież starosta już 
sprawę rozwiązał za gminę, zwró-
cił się do mnie 13 lutego 2017 roku 
z wnioskiem o przekazanie w dro-
dze darowizny na rzecz miasta 
i gminy Skępe tej nieruchomości 
przy Dworcowej. Nie było żadnej 
rozmowy, tylko suche pismo. I to 
suche pismo do mnie, a nie do wo-
jewody.

Wniosek do wojewody
Z posiadanej przez nas doku-

mentacji wynika, że 13 lutego 2017 
roku burmistrz Skępego zawnio-
skował do starosty o darowiznę 
uzasadniając już wtedy, że obiekt 
będzie wykorzystany na cele pu-
bliczne, czyli na siedzibę MGOPS-u, 
który zlokalizowany jest na drugim 
piętrze ratusza, a obsługuje około 
1700 osób. A dwukondygnacyjny 
budynek przy Dworcowej byłby 
niezbędny dla samorządu skępskie-
go. Tymczasem 10 lutego 2017 roku 
starosta Baranowski skierował do 
wojewody Mikołaja Bogdanowi-
cza wniosek o wyrażenie zgody na 
sprzedaż budynku przy Dworcowej 
w trybie przetargowym, a 30 mar-
ca w trybie uzupełnienia starosta 
wyjaśnił wojewodzie, iż mając na 
względzie racjonalne gospodaro-
wanie mieniem skarbu państwa, 
celowe jest uzyskanie od wojewody 
zarządzenia pozwalającego na zby-
cie nieruchomości w drodze prze-
targu. Władze powiatu wyjaśniają 

ponadto, iż to do zadań własnych 
włodarza Skępego należy zapewnie-
nie lokalu MGOPS-owi i proponują 
burmistrzowi Skępego nabycie bu-
dynku w przetargu. Wtedy też wła-
dze powiatu wyjaśniły wojewodzie, 
że posterunek obecnie znajduje się 
w 110-metrowym lokalu w obiekcie 
Zespołu Szkół w Skępem w ramach 
bezpłatnego użyczenia, a lokal przy 
Dworcowej jest odpłatnie wynaj-
mowany innemu podmiotowi.

– Ja reprezentuję skarb pań-
stwa na tym terenie, a nie wojewo-
da – podkreśla starosta lipnowski. 
– Wojewoda tylko przychyla się lub 
nie do mojego wniosku, nie może 
dać nieruchomości bez zgody sta-
rosty, może ewentualnie skomuna-
lizować.

„Burmistrz opowiada 
dyrdymały”
9 maja burmistrz znowu wy-

stąpił do starosty, ale tym razem 
prosił o umożliwienie nabycia 
nieruchomości w trybie bezprze-
targowym z zastosowaniem bo-
nifikaty. 12 maja wojewoda prosił 
pisemnie starostę o rozważenie 
zbycia nieruchomości bez prze-
targu. 17 maja starosta Baranowski 
zawiadomił wojewodę, iż w związ-
ku z nieuzyskaniem odpowiedzi na 
swoje pismo o zgodę na sprzedaż 
w drodze przetargu, w wyniku cze-
go dochód w wysokości 25 procent 
ze sprzedaży zrekompensowałby 
środki wydane z kasy powiatu na 
remont obiektów, rozważał moż-
liwość rozwiązania umowy nieod-
płatnego użyczenia zajmowanych 
przez policję obecnie pomieszczeń 
przy szkole i przeniesienia mun-
durowych ponownie na Dworco-
wą. Starosta 23 maja informował 
burmistrza Wojciechowskiego 
o dotychczasowym braku zgody 
wojewody na sprzedaż w drodze 
przetargu. Proponował wtedy też 
burmistrzowi nabycie budynku 
w ewentualnym przetargu. Tego 
samego dnia o zgodę na sprzedaż 
w trybie przetargowym starosta 
ponownie wystąpił do wojewody. 

– Wojewoda prosił mnie, bo 
nic mi nie mógł nakazać, bo to jest 
moje władztwo – wyjaśnia staro-
sta. – A pan Wojciechowski opo-
wiada dyrdymały, jak to on zała-
twił z wojewodą czy wojewoda mu 
coś dał. 11 lipca wojewoda napisał 
do mnie, że nie wyraził zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu, czyli 
pozbawił skarb państwa dochodu 
ze sprzedaży, a zainteresowanie 
budynkiem było duże. Prosił mnie 
też o ponowne zbycie bezprzetar-
gowe z zastosowaniem bonifikaty. 
Ja znowu poprosiłem wojewodę 
o zgodę na sprzedaż w przetargu, 
bo moim zadaniem było odzyska-

nie w części pieniędzy, które zain-
westował powiat w ten budynek, 
poza tym pieniądze są potrzebne 
skarbowi państwa.

Przepychanka z wojewodą
17 sierpnia wojewoda znów 

prosił starostę o rozważenie zbycia 
burmistrzowi Skępego nierucho-
mości w trybie bezprzetargowym, 
ale też o niepodejmowanie czyn-
ności, które w przyszłości mogłyby 
utrudnić czy uniemożliwić swo-
bodne gospodarowanie nierucho-
mością przez skarb państwa. Tego 
samego dnia wojewoda odmówił 
staroście zgody na zbycie obiektu 
w drodze przetargu. Potem pona-
glał 4 października, a 2 lutego br. 
ostatecznie wzywał starostę do 
niezwłocznego rozpatrzenia wnio-
sku uzasadniając, iż nieuzasadniona 
bezczynność starosty uniemożliwia 
prawidłowe funkcjonowanie skęp-
skiego MGOPS-u, a obowiązkiem 
wojewody jest nadzór na prawidło-
wą realizacją „500 plus” i dotyczy to 
także warunków lokalowych.

– Taka przepychanka trwała 
– opowiada starosta Baranowski. 
– 13 lutego poinformowałem wo-
jewodę, że ja już 24 października 

byłem u wojewody, żeby tę sprawę 
wyjaśnić, że zaraz po tym spotka-
niu złożyłem wniosek do wojewo-
dy o zgodę na zawarcie krótko-
terminowej umowy z najemcą 
lokalu przy Dworcowej, co zapew-
niłoby godne warunki mieszkanio-
we w okresie jesienno-zimowym 
ludziom zamieszkującym w tym 
budynku. Przez trzy miesiące nie 
uzyskałem żadnej odpowiedzi od 
wojewody. Nie mogłem przecież 
ludzi zimą wyrzucić na bruk. Fak-
tem jest, że wniosek burmistrza 
został rozpatrzony przeze mnie 
negatywnie, ale zaprosiłem go do 
udziału w przetargu. Ja z panem 
Wojciechowskim nie gniewam się, 
był moim zastępcą i mógłbym oce-
nić jego pracę, ale lepiej żebym tego 
nie robił. Pan Wojciechowski nigdy 
do mnie nie przyjechał w sprawie 
budynku. Wybrała się do mnie za 
to ekipa radnych skępskich, a po-
winien to zrobić burmistrz. Przy-
jechali radni miejscy i normalnie 
porozmawiali, opowiadali o tym, 
że MGOPS jest na ostatnim piętrze. 
Ja nawet doradziłem im wtedy, by 
zrobili tak jak ja. Ja siedzę wyżej, ale 
wydział komunikacji dzięki temu 
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jest na parterze. W Skępem też 
radziłem przenieść MGOPS na 
parter, a burmistrza, skarbnicz-
kę na drugie piętro. Petenci nie 
będą musieli wtedy chodzić po 
schodach. Radni prosili jednak 
bardzo, reprezentują społecz-
ność Skępego, zgodziłem się, za-
leciłem napisanie do mnie pisma 
i tak zrobili.

Interwencja radnych
Radni napisali po tym spo-

tkaniu 5 marca wniosek do sta-
rosty o zbycie bezprzetargowe 
nieruchomości przy Dworcowej 
i zastosowanie bonifikaty. Pod-
pisało się 14 rajców, ostemplo-
wał przewodniczący Ryszard 
Szewczyk. 27 marca Krzysztof 
Baranowski skierował wniosek 
do wojewody o wyrażenie zgody 
na sprzedaż w trybie bezprzetar-
gowym z jednoczesnym udzie-
leniem bonifikaty. Uzasadnił, że 
radni skępscy wystąpili z wnio-
skiem, że jest uzasadniona po-
trzeba, etc.

– W normalnej rozmowie 
doszliśmy z radnymi do kon-
sensusu i w ciągu kilkunastu dni 
złożyłem wniosek do wojewody 
– wyjaśnia starosta. – Burmistrz 
Wojciechowski stawia sprawę 
tak: suche pismo, to też pismo 
i trzeba je rozpatrzyć. A ja infor-
muję pana Wojciechowskiego, że 
pismo można rozpatrzyć pozy-
tywnie lub negatywnie. A w sa-
morządzie potrzeba rozmowy. 
Ja rozpatrzyłem negatywnie 
pismo burmistrza, bo zachowy-
wał się tak jak się zachowywał, 
bo uważał, że porozmawia sobie 
z urzędem wojewódzkim, a w... 
ma pana starostę. Podkreślam, 
że ja pozytywnie rozpatrzyłem 
wniosek radnych rady miasta, 
a nie burmistrza. I tylko na ich 
prośbę wystąpiłem do woje-
wody o tryb bezprzetargowy 
i bonifikatę. Podkreślam: zrobi-
łem to na prośbę radnych, a nie 
burmistrza. I taka jest prawda, 
takie są dokumenty. Radni zło-
żyli wniosek do mnie, ja do wo-
jewody i to wszystko odbyło się 
w marcu, a pan burmistrz pod-
piąć się chciał wtedy do radnych 
i 3 kwietnia wystosował do mnie 
pismo o bonifikatę, gdy moje już 
do wojewody dawno poszło.

Happy end
3 kwietnia burmistrz Piotr 

Wojciechowski skierował do 
starostwa prośbę o udziele-
nie 90-procentowej bonifikaty 
przy sprzedaży budynku po po-
sterunku. Uzasadnił, iż obiekt 
wymagać będzie gruntownego 
remontu, potrzebne będą na to 
pieniądze, a bonifikata pozwo-
li zaoszczędzone w ten sposób 
środki skierować na inne cele. 
22 maja wojewoda wydał za-
rządzenie w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w trybie bez-
przetargowym z zastosowaniem 
90-procentowej bonifikaty. 
W dokumencie czytamy, iż wy-
konanie powierza się działają-

cemu w imieniu skarbu państwa 
staroście lipnowskiemu.

13 sierpnia starosta skierował 
do burmistrza zaproszenie na 
podpisanie protokołu uzgodnień 
dotyczącego zbycia nieruchomo-
ści przy Dworcowej, a 16 sierpnia 
do wszystkich radnych skępskich 
zaproszenie na oficjalne prze-
kazanie kluczy oraz podpisanie 
protokołu zdawczo-odbiorcze-
go. Akt notarialny sporządzony 
został 27 sierpnia. Tego samego 
dnia władztwo nad obiektem 
od starosty przejął burmistrz. 
W protokole czytamy, iż sprze-
dającym jest skarb państwa re-
prezentowany przez starostę lip-
nowskiego, a kupującym miasto 
i gmina Skępe reprezentowane 
przez burmistrza. 20 sierpnia 
starosta Baranowski zawiadomił 
burmistrza Wojciechowskiego 
o terminie i miejscu podpisania 
aktu notarialnego. Kwotę na-
leżną za zakupiony obiekt, czyli 
dokładnie 44 tysiące 575 złotych 
20 groszy ratusz wpłacił na kon-
to starostwa. Wartość nieru-
chomości to 445 tysięcy złotych, 
bonifikata to 401 tysięcy złotych. 
zgodnie z posiadanymi przez nas 
dokumentami wszystkie czynno-
ści zostały przez strony wykona-
ne, co potwierdza kończący całą 
wyboistą drogę protokół podpi-
sany przez strony 27 sierpnia.

„Burmistrz się obraził...”
– Wojewoda tylko wyraził 

zgodę na mój wniosek, bo to ja 
jestem dysponentem z mocy 
ustawy – podsumowuje starosta 
Krzysztof Baranowski. – Wyko-
nanie zarządzenia powierza się 
staroście lipnowskiemu, a pan 
burmistrz zachowuje się tak, jak-
by starosty nie było. To ja z mocy 
ustawy rozpatruję wniosek 
w prawo albo w lewo, to ja skła-
dam wniosek i to ja zawieram 
stosowne akty notarialne. I to 
moja dobra wola ma tu wielkie 
znaczenie. Ta moja dobra wola 
była wyrażona do wniosku rad-
nych miejskich, a nie bezdusz-
nych pism i opowieści, co to ja 
mogę za plecami starosty. Zgoda 
wojewody do niczego mnie nie 
obligowała, to była tylko zgoda, 
a decyzję podjąłem ja i akt no-
tarialny podpisałem. Ja przecież 
mogłem zdanie zmienić już po 
wyrażeniu zgody przez wojewo-
dę, uzasadniając to innymi, waż-
nymi potrzebami lokalowymi 
czy choćby wypowiedzeniem lo-
kalu w Zespole Szkół policji i jej 
powrotem na Dworcową. Chcę, 
żeby ta prawda ujrzała światło 
dzienne, bo to moja dobra wola 
i prośby radnych zaważyły na 
tym, że dzisiaj budynek jest wła-
snością miasta i gminy Skępe. To 
rada miasta załatwiła za bur-
mistrza Skępego ważny temat. 
Ja nie mogę być na każdej sesji, 
bo gdybym był, to zapewne nie 
padłyby takie słowa burmistrza. 
Ja chcę jeszcze na koniec pokusić 
się o pewne podsumowanie. Jako 

starosta lipnowski, popierając 
pana Wojciechowskiego w tam-
tych wyborach, liczyłem na to, 
że współpraca między powiatem 
lipnowskim, a przecież pan Woj-
ciechowski był i wicestarostą, 
i członkiem zarządu powiatu, 
będzie bardzo dobra. Zacho-
wanie po wygraniu przez pana 
Wojciechowskiego wyborów 
w Skępem pozwala mi domyślać 
się, że obraził się na mnie, że nie 
powołałem go na wicestarostę 
na kolejną kadencję, a powo-
łałem pana Jarka Poliwko. Nie 
może być to jednak przyczyną 
do tego, by samorządy Skępe-
go i powiatu nie mogły dogadać 
się w istotnych sprawach. A nie 
dogadaliśmy się w sprawie ulicy 
Rypińskiej, którą mógł przejąć 
i gdzie ma położoną kanalizację. 
Kolejny problem dotyczył posił-
ków, do których mieli dołożyć 
1 zł, ale gmina miała podobno 
zbankrutować z tego powodu. 
Gmina Skępe zamiast zyskiwać 
jest, moim zdaniem, na etapie 
wielkiej wojny z powiatem. A nie 
powinno tak być. Zresztą nie 
przeszkadza mi to inwestować 
w to miasto, w gminę, w drogi, 
w Rypińską, w Sarnowo, w po-
mosty. Bo ja wychodzę z zało-
żenia, że starostą i burmistrzem 
się bywa, i nie są to moje ani jego 
prywatne folwarki, a dobro gmi-
ny i powiatu jest najważniejsze 
i powinno być najważniejsze. Ja 
bardzo liczyłem, gdy pan Wojcie-
chowski przystępował do wybo-
rów na burmistrza Skępego, że 
ta współpraca będzie efektywna 
i dla Skępego, i dla powiatu, ale 
nie jest i to ze stratą nie dla po-
wiatu, tylko dla Skępego.

Parkan w Wiosce
– Pan burmistrz Wojciechow-

ski napisał do mnie kiedyś suche 
pismo, żebym natychmiast wyre-
montował parkan w Wiosce, cho-
ciaż będąc wicestarostą, nigdy nie 
zagadnął o tej sprawie słowem – 
przyznaje starosta Krzysztof Ba-
ranowski. – Ja zwróciłem się do 
wojewody, by przeznaczył na ten 
cel jakieś środki, ale niestety ich 
nie otrzymałem. Mając już wtedy 
wiedzę, że miasto Skępe zwróci-
ło się do Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych o to, żeby przejąć 
najlepszy kąsek nieruchomości 
wydzielonej kiedyś z dużego ma-
jątku Zielińskich, po rozmowach 
z dyrektorem i wielu uzgodnie-
niach stanąłem na stanowisku, 
żeby Skępe wzięło i przedszkole, 
i park, i parkan, który jest inte-
gralną częścią całości. I tak żeśmy 
się dogadali w Skępem. Uzgodni-
liśmy w urzędzie, w obecności 
radnych i przedstawicieli Agencji 
Nieruchomości Rolnych, z bur-
mistrzem Skępego. Do chwili 
obecnej nie wywiązał się z tego 
ustalenia. Dla mnie coś ustalone-
go to jest rzecz święta. Burmistrz 
wziął cukierek, czyli budynek, 
a park mogą wycinać, wszystko 
z nim robić. Wystosowałem pi-

smo do KOWR-u w tej sprawie, 
pokazałem zdjęcia dyrektorowi 
KOWR, jak z siekierami wchodzą 
i wycinają, bo uważałem, że jak 
się jest burmistrzem i gospoda-
rzem dobrym, to trzeba się za-
opiekować całością.

W lutym tego roku starosta 
powiadomił dyrektora Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
o swoim zaniepokojeniu stanem 
drzew w parku oraz ogólnym 
stanem porządkowym na terenie 
parku. W piśmie tym znajdujemy 
też pytanie o przebieg procesu 
przejmowania nieruchomości 
w Wiosce przez ratusz skępski 
i nawiązanie do spotkania staro-
sty z burmistrzem, dyrektorem 
ANR. Wcześniej, bo w grudniu 
ubiegłego roku starosta zawia-
domił wojewodę, że dokonał 
oględzin muru stanowiącego 
część zespołu dworsko-parkowe-
go w Wiosce, graniczącego bez-
pośrednio z drogą powiatową, 
ale wtedy będącego własnością 
skarbu państwa i wnioskował 
o zabezpieczenie środków w bu-
dżecie skarbu państwa na remont 
muru. Zdaniem urzędników stan 
muru jest bardzo zły, jest pochy-
lony, posiada liczne pęknięcia, 
stanowi zagrożenie dla pieszych 
i pojazdów. Właścicielem nieru-
chomości w Wiosce jest obecnie 
gmina Skępe, a starosta stoi na 
stanowisku, że właściciel ma 
wyremontować parkan i na to 
czeka. W piśmie od burmistrza 
Wojciechowskiego z 2016 roku 
skierowanym do starosty wła-
śnie, czytamy ponadto, że nie-
ruchomość w Wiosce jest ściśle 
związana z zabytkowym murem, 
który stanowi integralną część 
zabytku. W momencie posiada-
nia prawa do całego kompleksu 
możliwym będzie podjęcie wie-
lokierunkowych działań zmie-
rzających do jego odnowienia 
i zagospodarowania z uwzględ-
nieniem działań mających na 
celu zlikwidowanie niebezpie-
czeństwa generowanego przez 
zły stan techniczny muru.

Ulica Rypińska
– Nie można inwestować 

w cudzą drogę, bo to jest naru-

szenie ustawy o finansach pu-
blicznych –przypomina starosta 
Krzysztof Baranowski. – Gmi-
na Skępe, kiedy miała potrzebę 
zlokalizowania tam kanalizacji 
przykładowo, to uważała, że jest 
to droga miejska. Jak położyła 
wszelkie sieci w tej drodze, to 
okazało się, że już do naprawy 
dziur nie jest chętna. A to była 
droga skarbu państwa. Ja spo-
tkałem się wtedy z burmistrzem 
Wojciechowskim, przewodniczą-
cym Szewczykiem, inspektorem 
nadzoru i zaproponowałem, 
żeby gmina przejęła tę drogę, 
ten grunt skarbu państwa na 
rzecz samorządu Skępego. Choć-
by ze względu na to, że mają tam 
położone pewne rzeczy, do któ-
rych powinni mieć dostęp. Oni 
w tej chwili płacą z tego tytułu, 
decyzją o zajęciu nieruchomo-
ści, i będą płacić powiatowi. A mi 
było żal tych ludzi z ulicy Rypiń-
skiej i zwróciłem się do skarbu 
państwa najpierw o pieniądze, 
a potem o przejęcie na własność 
powiatu lipnowskiego, dzięki cze-
mu było możliwe pobudowanie 
części chodników i wyremonto-
wanie drogi. Ludzie jeżdżą dobrą 
drogą, a chodniki dalej będą tam 
budowane. Znowu mamy tu do-
brą wolę starosty, by dla miesz-
kańców zrobić coś pożytecznego. 
Wielką inicjatywę wykazał tu 
radny Zbyszek Walewski. Gdy-
by burmistrz chciał dobrze dla 
mieszkańców, on przejąłby tę 
ulicę, bo tam ma kanalizację. Jeśli 
teraz coś wydarzy się z kanaliza-
cją, burmistrz musi dostać zgodę 
właściciela na rozprucie drogi. 
To jest złe myślenie burmistrza. 
Żadnego udziału finansowego 
w remoncie ulicy Rypińskiej pan 
burmistrz Skępego nie miał.

Starostwo Powiatowe w 2016 
roku zawnioskowało do wojewo-
dy o wydanie decyzji stwierdza-
jącej nabycie z mocy prawa przez 
powiat lipnowski mienia skarbu 
państwa stanowiącego drogę 
publiczną. Chodziło o decyzję 
deklaratoryjną. Powiat jest więc 
obecnie właścicielem ulicy Ry-
pińskiej w Skępem i jej zarządcą.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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wszystko o dobrej ziemi
POWIAT  Niebawem ukaże się najnowsze dzieło o powiecie lipnowskim. Autorem jest profesor Mi-
rosław Krajewski, a okazją do wydania książki istotne dla kraju i Ziemi Dobrzyńskiej rocznice

„Powiat lipnowski. Materiały 
monograficzne i albumowe. Na 
100-lecie odzyskania niepodle-
głości” to 612-stronicowa mono-
grafia wydana w dużym, albu-
mowym formacie, zaopiniowana 
przez dr hab. Annę Stogowską i dr 
Andrzeja Graczkowskiego, a napi-
sana przez profesora Mirosława 
Krajewskiego. Znajdziemy w tej 
książce liczne fotografie i wie-
ści o miastach i wsiach naszego 
powiatu, o krajobrazie, dziejach 
i tożsamości Ziemi Dobrzyńskiej, 
o herbach, gminach, gospodarce, 
zabytkach, kościołach i ludziach, 
znanych i mniej znanych. A to 
wszystko autor przedstawia na 
tle historycznym, sięga do za-
mierzchłych wydarzeń, od najaz-
dów szwedzkich po odrodzenie 
powiatu lipnowskiego. To właśnie 
z tej monografii dowiemy się jaki 
wpływ na region lipnowski miały 
ważne wydarzenia, bitwy, wojny, 
decyzje i jak kształtował się po-
wiat.

Blisko 650 lat powiatu
– Monografia ukaże się nie-

bawem w dużym, bo tysięcz-
nym nakładzie – mówi Mirosław 
Krajewski. – Chcę w niej przede 
wszystkim ukazać w obszernym 
rysie przeszłość powiatu lipnow-
skiego, wskazując cały czas na 
pełną kompatybilność z histo-
rią Ziemi Dobrzyńskiej. Stąd np. 
przedstawiając obecne symbole 
powiatu: herb, flagę, sztandar 
i pieczęcie władz powiatowych, 
sięgam do historii symboliki ca-
łej ziemi, powiatu, który pojawił 
się na mapie Królestwa Polskie-
go w 1371 roku, a zatem za trzy 
lata powiat lipnowski powinien 
świętować swoje 650-lecie. Spo-
ro miejsca w pracy poświęcamy 
zagadnieniom geograficzno-hi-
storycznym, bowiem wciąż zde-
cydowana większość mieszkań-
ców powiatu uważa, że naturalne 
granice powiatu i Ziemi Dobrzyń-
skiej wyznaczają trzy rzeki: Wisła, 
Skrwa i Drwęca, a nie siedem, 
można powiedzieć – wykorzy-
stując tu starotestamentalną 
symbolikę – siedem szczęśliwych 
rzek, gdy chodzi o całą historycz-
ną ziemię dobrzyńską: Drwęca, 
Rypienica, Pisiak, Pissa, Brynica, 
Skrwa i Wisła. Prostujemy wresz-
cie kwestię poprawności orto-
graficznej nazwy własnej Ziemia 
Dobrzyńska, wskazując przy tym 
także na uwarunkowania i odnie-
sienia retrospektywne. Praca nie 
pretenduje do monografii sensu 
stricto. Stanowi natomiast kom-
pendium wiedzy o geograficzno-
historycznych i społeczno-eko-
nomicznych uwarunkowaniach 

przestrzeni powiatu w granicach 
historycznych. Stąd w pracy znaj-
dą się wydarzenia i fakty dotyczą-
ce miejscowości i gmin, które były 
w granicach tego powiatu w okre-
sie I Rzeczypospolitej, okresie za-
borów (1793-1918), II RP (do 1939 r.) 
oraz czasu ostatniej wojny.

Dawni popularyzatorzy
Dziejami powiatu lipnowskie-

go, jak wyjaśnia Mirosław Krajew-
ski, zajmowało się w przeszłości 
stosunkowo niewielu badaczy 
i popularyzatorów. Przed wojną 
do tego grona należeli przede 
wszystkim działacze społeczni: 
Kazimierza Keller i burmistrz 
Lipna, Zygmunt Uzarowicz oraz 
samorządowi, nie zapominając 
o pierwszej monografii Ziemi 
Dobrzyńskiej, w tym powiatu 
lipnowskiego z 1825 roku Gawa-
reckiego. Po drugiej wojnie świa-
towej, w istocie aż do połowy lat 
70. XX wieku, historia regional-
na była na swój sposób regla-
mentowana przez władze PRL. 
Umiejętnie z tej formuły potrafił, 
zdaniem profesora, wydostać się 
doktor Rajmund Lewandowski, 
który przy okazji wystaw regio-
nalnych w Lipnie wydawał dru-
kiem niewielkie, ale pożyteczne 
broszury, traktujące głównie 
o XIX- i XX-wiecznej historii Lip-
na i powiatu. Na początku lat 
90. spiritus movens popularyza-
cji przeszłości miasta i powiatu 
okazał się niestrudzony działacz 
społeczny Tadeusz Chojnicki, do 
którego kilka lat potem dołączył 
nauczyciel ZST Zenon Góźdź. Ten 
pierwszy reaktywował już w 1989 
roku przedwojenny tytuł regio-
nalny „Gazeta Lipnowska”, który 
ukazuje się szczęśliwie do dziś, 
głównie za przyczyną wytrawnej 
badaczki dziejów Lipna Doroty 
Kosteckiej.

Wiadomo coraz więcej
Na przełomie lat 80. i 90. XX 

wieku istotne zasługi dla badań 
i popularyzacji dziejów powiatu 
lipnowskiego, głównie zaś Skępe-
go i okolic wzniósł nauczyciel Li-
ceum Pedagogicznego w Wymy-
ślinie Władysław Drzewiecki i to 
zarówno poprzez artykuł z 1989 
roku w „Ziemi Dobrzyńskiej”, 
szereg artykułów w innych dzien-
nikach, ale także pozostawione 
obszerne wspomnienia, które 
ukazały się dzięki staraniom Mi-
rosława Krajewskiego w siedem 
lat po śmierci autora. Od końca lat 
90. aż do dzisiaj wielką inwencją 
twórczą i osobistym zaangażowa-
niem, graniczącym z poświęce-
niem dla sprawy, okazał Ryszard 
Specjalski, rodak z Głodowa, któ-
ry poza pojedynczymi monogra-

fiami dorobił się uznanej serii 
wydawniczej. Na początku obec-
nej dekady kolejnymi osobami 
dbającymi o rozwój badań nad tą 
częścią Ziemi Dobrzyńskiej oka-
zały się głównie dwie postacie: ks. 
Mariusz Budkiewicz i Dorota Ko-
stecka. Z ich inspiracji i przy oso-
bistym, walnym udziale ukazało 
się w ostatniej dekadzie w Lip-
nie kilka ważnych pozycji. Przez 
ostatnie co najmniej dwie dekady 
sporo dobrego wnieśli do badań 
i popularyzacji wiedzy o powiecie 
lipnowskim, a o Skępem i okoli-
cy w szczególności, Bożena Cie-
sielska oraz Zenon Bigoszewski 
(Dobrzyń n. Wisłą) – pierwszy 
po wojnie (w 1965 r.) populary-
zator wiedzy o historii powiatu 
lipnowskiego, Tadeusz Pawłowski 
(gmina Tłuchowo), Aleksander 
Sikorowski (gmina Chrostkowo), 
Wojciech Buller (Bobrowniki) oraz 
ostatnio Janusz Koszytkowski 
(gmina Wielgie).

Wieści z gmin
– Z satysfakcją odnotowu-

jemy, że w obecnym powiecie 
szereg miejscowości posiada 
opracowania monograficzne, 
poza Skępem są to Tłuchowo, 
Chrostkowo i Radomice – infor-
muje profesor Mirosław Krajew-
ski. – W ostatnich latach ukazały 
się trzy poważne opracowania 
monograficzne dotyczące szkół 
ponadpodstawowych, prowa-
dzonych przez powiat lipnowski, 
wszystkie związane z ważnymi ju-
bileuszami tych placówek. Zresz-
tą oświata powiatu lipnowskiego 
już w okresie międzywojennym 
miała szczęście do opracowań 
dotyczących placówek edukacyj-
nych. Wcale niemały wkład w hi-
storiografię powiatu lipnowskie-
go posiada Stowarzyszenie Gmin 
Ziemi Dobrzyńskiej, głównie po-
przez serię wydawniczą „Z dzie-
jów Ziemi Dobrzyńskiej”, której 
do tej pory ukazały się 22 tomy. 
Sięgamy wreszcie do wydanego 
w Lipnie, dokładnie 110 lat temu, 
w 1908 roku, pierwszego albumu 
fotograficznego Ziemi Dobrzyń-
skiej lipnowskiego rejenta i spo-
łecznika, Ludomira Dmochow-
skiego. Sporą wartość poznawczą 
posiadają prace pozostawione 
w maszynopisach, jak chociażby 
opracowanie ks. Szczęsnego Star-
kiewicza, proboszcza lipnowskie-
go z 1953 roku.

W mającej się za chwilę uka-
zać najnowszej pracy profeso-
ra Krajewskiego wykorzystano 
dotychczasowy stan badań nad 
dziejami powiatu oraz podstawo-
we źródła archiwalne i drukowa-
ne,  relacje, wspomnienia i źródła 

epigraficzne. Oparto ją o blisko 
2 tysiące przypisów do tekstu, 
z wykorzystaniem ponad 800 po-
zycji bibliograficznych, nie licząc 
kilkuset zespołów archiwalnych. 
Istotnym uzupełnień książki są 
liczne zdjęcia, w liczbie blisko 900, 
w tym kilkaset zdjęć prezentowa-
nych w kolorze, umieszczonych 
w specjalnej wkładce zdjęciowej.

Monografia na rocznicę
– Praca powstaje w roku 100-

lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości – podkreśla Mirosław 
Krajewski. – Chciałbym zatem, 
aby czytelnik wybaczył mi to 
mocniejsze nakierowanie na lata 
powstań, wojen i udręki naszych 
pra- i ojców. Można rzec, że książ-
ka ta jest o ludziach tej ziemi, du-
żego fragmentu Ziemi Dobrzyń-
skiej, jako że powiat lipnowski po 
roku 1869 obejmował całą Ziemię 
Dobrzyńską, zaś w okresie mię-
dzywojennym swym zasięgiem 
rozpościerał się od Dobrzejewic 
i Lubicza na północy aż po Bru-
dzeń na południu, obejmował 
cały pas nadwiślański Dobrej Zie-
mi. Są więc tu przedstawieni or-
ganizatorzy i przywódcy naszych 
zrywów wolnościowych, od kon-
federacji barskiej poczynając, po-
przez wszystkie powstania, udział 
w I i II wojnie światowej, na ugru-
powaniach poakowskich kończąc; 
słowem setki nazwisk, w znako-
mitej części wyjętych z „Nowego 
słownika biograficznego Ziemi 
Dobrzyńskiej” sprzed czterech lat 
oraz innych opracowań mono- 
i biograficznych. Jest wreszcie 
jeszcze inny powód, ważna rocz-
nica, która wymaga podkreślenia 
w tym miejscu, a mianowicie data 
1288, kiedy to w wyniku podziału 
księstwa przez Kazimierza po-
wstało samodzielne księstwo do-
brzyńskie i tę datę należy uznać 
za powstanie Ziemi Dobrzyńskiej 
jako jednostki podziału książęcego 
ziem polskich. Zatem w 2018 roku 
przypada 730. rocznica utworze-
nia Ziemi Dobrzyńskiej, która po-
tem wykształciła i utrwaliła swo-
je „ziemskie” atrybuty: granice, 
stolicę, herb, sejmik, okazowanie 
rycerstwa i inne. Poczuwam się 
do miłego obowiązku wyrażenia 
słów uznania władzom powiatu 
lipnowskiego na czele z jego sta-
rostą Krzysztofem Baranowskim 
– dobrzyniakiem z urodzenia i go-
rącego umiłowania naszej Ziemi 
Dobrzyńskiej, za odważną decy-
zję, wspartą opinią radnych rady 
powiatu, zlecenia przygotowania 
i wydania drukiem poszerzonych 
materiałów do monografii powia-
tu, tym bardziej, że jak żalił się 
ponad 75 lat temu lipnowski men-

tor, prawnik i społecznik Kazi-
mierz Keller: „miasto Lipno w na-
szych dziejach ojczystych zajmuje 
więcej niż skromne dzieje. Żaden 
z podręczników historii o Lipnie 
nie wspomina, wskutek zaś wojen 
archiwa poginęły, znaleźć przeto 
dane tyczące się historii miasta, 
jest wielce uciążliwą rzeczą”. Tak 
więc, oprócz poważnego, mate-
rialnego dorobku, powiat po 20 
latach od odrodzenia, otrzymuje 
pracę, która z racji pokaźnego na-
kładu dotrze do bardzo szerokie-
go odbiorcy, a który będzie miał 
możliwość poszerzenia swojej 
wiedzy nie tylko o Lipnie, stolicy 
dzisiejszego i dawnego powiatu, 
powiecie lipnowskim, ale także 
o całej Ziemi Dobrzyńskiej, któ-
rą od kilku lat nazywamy Dobrą 
Ziemią. Dziękuję pracownikom 
powiatu lipnowskiego oraz gmin 
Kikół i Wielgie za przygotowa-
nie i udostępnienie materiałów 
ilustrujących przede wszystkim 
obecny stan lokalnej przestrzeni 
i to zarówno w sferze material-
nej, jak też osobowej. Dziękuję 
także autorom zdjęć i posiada-
czom zdjęć archiwalnych, którzy 
różną drogą je udostępnili i przez 
to wzbogacili tę książkę.

Słowo o autorze
Autorem tej niezwykle istot-

nej niewątpliwie dla naszego re-
gionu i jego mieszkańców, ale 
także przyszłych pokoleń i ludzi 
z zewnątrz, którzy będą mieli 
okazję dowiedzieć się o Ziemi Do-
brzyńskiej wielu interesujących 
i istotnych kwestii, jest profesor 
doktor habilitowany Mirosław 
Krajewski. Politolog, historyk, wy-
dawca, prof. zw. em. w IHiSM Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego, 
prof. zw. SWPW w Płocku, pre-
zes Dobrzyńskiego Towarzystwa 
Naukowego. Jest zasłużonym 
dla miast: Rypina (1995) i Skępe-
go (1997) oraz gminy Radomin 
(2013) oraz pierwszym laureatem 
Nagrody im. A. A. Kochańskiego 
(1995), Nagrody im. ks. W. Bor-
kowskiego (2015), I. Honorowym 
Członkiem Stowarzyszenia Gmin 
Ziemi Dobrzyńskiej (1999). W 2017 
roku przypadło 45-lecie pracy 
naukowej Mirosława Krajewskie-
go, które zostało przypomniane 
w czasie czerwcowej promocji 
istotnej monografii kościoła OO. 
Bernardynów w Skępem, o której 
informowaliśmy na łamach CLI.

Do tematu wrócimy choćby 
po to, by poinformować naszych 
Czytelników o promocji i dostęp-
ności monografii. A to, jak zapew-
nia nas autor, już niebawem.

Lidia Jagielska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Dzień Seniora w Lipnie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związ-
kiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zapraszają na „Dzień 
Seniora”, który odbędzie się 26 października w Lipnie. W tym 
roku organizatorzy przygotują stanowiska informacyjne, przy 
których zainteresowani będą mogli zasięgnąć porad ekspertów 
ZUS oraz specjalistów wielu innych instytucji. Dodatkowo orga-
nizowane będą wykłady i prelekcje o tematyce bliskiej osobom 
starszym. Dzień Seniora potrwa od 9.00 do 15.00 w Inspekto-
racie ZUS w Lipnie przy ul. Mickiewicza 43. 

Zostań żołnierzem

Ruszyła kampania rekrutacyjna MON-u „Zostań 

żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, 

że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też 

ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca. Od 

14 października na terenie całego kraju żoł-

nierze spotkają się z Polakami i zachęcają ich, 

by wstępowali do wojska. Pomysł zakłada, że 

co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren 

wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, złożo-

ne z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych 

i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupeł-

nień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

100 tys. zł na działalność pozarolniczą 

Do 13 listopada można składać w oddziałach regionalnych ARiMR 
wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej”. W tegorocznym naborze do wykorzystania 
jest 1,98 mld zł. O premię mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, 
małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 
od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy. Premia w wysokości 100 tys. zł będzie wypłaca-

na w dwóch ratach. Najpierw 80 proc. – gdy beneficjent spełni 
warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie 

miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia tej decyzji. 
Pozostałe 20 proc. dostanie po realizacji biznesplanu.

Płacą za suszę 

Blisko 403 mln zł trafiły na konta rolników w ramach wypłaty rekompensat za straty spowodowane tegoroczną suszą. Wnioski o przyznanie pomocy suszowej rolnicy mogą składać do końca października. Agencja Re-strukturyzacji i Modernizacji wypłaca także rekompensaty za szkody spowodowane su-szą w hodowli ryb w stawach słodkowod-nych. Dotychczas z tego tytułu wypłaciła 2,3 mln zł.

Asystenci medyczni z nowymi uprawnieniami 

Pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne – wszyscy od 
wtorku mogą wystawić e-zwolnienie w imieniu lekarza. Asystentem 
medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-
zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód 
medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. Osoba ta musi posiadać zarejestrowane konto na Platfor-
mie Usług Elektronicznych ZUS i być wpisana do Rejestru Asystentów 
Medycznych (RAM), dostępnego od 23 października pod adresem www.
ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. Swój profil na platformie ZUS musi 
mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asy-
stent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie rozpoczyna szkolenia 
asystentów medycznych. Zainteresowani mogą skontaktować się z naj-
bliższą placówką ZUS lub z koordynatorem e-ZLA dostępnym w każdym 
oddziale ZUS.

Ułatwienia dla kierowców

Resort cyfryzacji przygotował tzw. pakiet 
deregulacyjny, który zakłada kolejne korzyst-
ne zmiany dla kierowców. Pakiet przewiduje 
m.in. likwidację karty pojazdu i nalepki kon-
trolnej oraz brak mandatu za niepodsiadanie 
przy sobie prawa jazdy. Przypomnijmy, że od 
1 października tego roku kierowcy nie muszą 
posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego 
oraz potwierdzenia zawarcia umowy na polisę 
OC. Więcej na str. 11.

Szkolenia językowe

10 tys. osób z województwa kujawsko-pomorskiego będzie uczestni-
czyć w kursach i szkoleniach językowych z angielskiego, niemieckie-
go i francuskiego. Głównym założeniem projektu jest edukacja osób 
dorosłych w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainte-
resowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności 
i kompetencji i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych, czyli 
wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe po-
trzeby w dostępie do edukacji, tj.: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem 
osób prowadzących działalność gospodarczą. Do wsparcia kwalifiku-
ją się również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują 
gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 
Nabory uczestników będą prowadzone w trybie ciągłym. Pierwsze zapla-
nowano w listopadzie i grudniu. Szczegóły na stronie Urzędu Marszał-
kowskiego w Toruniu. 
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Stado w internecie
CYFRYZACJA  Od ponad miesiąca rolnicy mogą korzystać 
z elektronicznego systemu rejestracji zwierząt IRZplus

Portal cieszy się sporym za-
interesowaniem. Dzięki niemu 
rolnicy mogą dokonywać aktu-
alizacji stanu stada bez trady-
cyjnego kontaktu z urzędnikami. 
Wystarczy komputer i dostęp do 
internetu. W pierwszym miesią-
cu funkcjonowania IRZplus zgło-
szono przy jego pomocy 47 tys. 
dyspozycji. System jest szczegól-
nie praktyczny przy kupnie lub 
sprzedaży zwierząt. Wówczas 
zmiany wprowadza jeden rolnik, 
a drugi otrzymuje tylko komu-
nikat i potwierdza zmianę. Za 
pośrednictwem IRZplus można 
także, bez wychodzenia z domu, 
złożyć zapotrzebowanie na nu-

OpeRACJe dO wYkOnAniA pRZY użYCiu iRZplus
– wgląd do danych siedziby stada,
– przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
– zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu 
i w dowolnym czasie,
– przegląd zgłoszonych zdarzeń,
– składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub 
ich duplikatów,
– zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
– sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

mery kolczyków dla bydła, owiec 
i kóz oraz ich duplikaty, a także 
zamówić duplikaty paszportów 
dla bydła.

Przypomnijmy, że dostęp do 
systemu można otrzymać, reje-
strując się w aplikacji 2Wniosek-
Plus. W przypadku posiadania 

dostępu do tej aplikacji, można 
w łatwy sposób, podczas logo-
wania, rozszerzyć posiadane 
uprawnienia o dostęp do portalu 
IRZplus lub skorzystać z posiada-
nego dostępu do dotychczasowej 
aplikacji CK IRZ.

(pw)

Ochrona środowiska

Zadbaj o czyste powietrze
Do 2029 roku rolnicy, ale i inni mieszkańcy wsi, będą mieli niepowtarzalną okazję 
na ocieplenie swojego domu lub zmianę źródła ciepła. 

Remont umożliwi program 
„Czyste Powietrze”. Jest on obec-
nie promowany w gminach na 
terenie naszego województwa. 
Do 2029 roku wydane mają być 
103 mld zł. Rolnicy będą mogli 
wymienić stare piece i kotły oraz 
zakupić nowe źródła ciepła. Dofi-

nansowana będzie także wymia-
na okien i drzwi oraz docieplenie 
przegród budynku. 

Ciekawa propozycja dotyczy 
także zakupu instalacji OZE, czyli 
ogniw fotowoltaicznych. W tym 
przypadku w grę wchodziła bę-
dzie pożyczka. Rolnik uzyska 

wsparcie do inwestycji o warto-
ści maksymalnie 53 tys. zł. Mini-
malny koszt kwalifikowany pro-
jektu to 7 tys. zł. Część wydatków 
będzie refundowana. 

Organizator programu, czy-
li Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu, stawia tylko dwa 
warunki, by skorzystać z pomo-
cy. Pierwszy, dla budynków ist-
niejących, to wymiana starego 
pieca/kotła na paliwo stałe na 
nowe źródło ciepła spełniające 
wymagania programu. Drugi, 
dla nowych budynków, to zakup 
i montaż nowego źródła ciepła 
spełniającego wymagania pro-
gramu.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Nawożenie

Chcą wydłużenia terminu
Samorząd rolniczy domaga się przedłużenia terminu stosowania płynnych na-
wozów naturalnych do końca listopada.

Od 5 czerwca obowiązuje 
rozporządzenie ministra rolnic-
twa, które ma na celu ograni-
czenie zanieczyszczenia gleby 
azotanami zawartymi w gno-
jowicy. Obecnie nawozy natu-
ralne stałe można stosować do 
31 października, a na trwałych 
i wieloletnich uprawach do 30 li-
stopada. W przypadku nawozów 
płynnych, terminy są krótsze (na 
gruntach ornych do 20 paździer-
nika). Najmniej czasu mają rol-

nicy, których tereny znalazły się 
na liście najbardziej zagrożonych 
zanieczyszczeniem azotanami 
– wówczas termin stosowania 
nawozów płynnych to 15 paź-
dziernika. W przypadku upraw 
wieloletnich i trwałych użytków 
zielonych, graniczna data stoso-
wania nawozów to koniec paź-
dziernika. 

„Samorząd rolniczy zawnio-
skował do ministra o działanie 
na szczeblu Unii Europejskiej 

i umożliwienie stosowania na-
wozów naturalnych do końca 
listopada w określonych warun-
kach pogodowych i glebowych. 
Najlepszą zasadą do stosowania 
naturalnych nawozów na grun-
tach ornych, uprawach trwa-
łych i użytkach zielonych jest, 
że „nawożenia nie prowadzi się 
na zamarzniętą glebę” - czytamy 
w komunikacie Krajowego Związ-
ku Izb Rolniczych. 

(pw)

Co po 2021 roku?
Trwa dyskusja na temat tego, jak będzie wyglądała 
polityka Unii Europejskiej w sprawie rolnictwa. Ście-
rają się ze sobą dwa sprzeczne poglądy. Jedni chcą 
większej interwencji i pomocy dla rolników, drudzy 
wolą regulacje wolnego rynku. Polska domaga się 
przede wszystkim równości.

Unia Europejska

Rząd chce, by dopłaty bezpo-
średnie w okresie 2021-27 były co 
najmniej równe średniej płatności 
we wszystkich pozostałych pań-
stwach Unii Europejskiej. Drugi 
postulat mówi o promowaniu 
małych i średnich gospodarstw 
rolnych. Bardzo ważny jest wnio-
sek o uproszczenie mechanizmów 
wsparcia. Obecnie, aby skorzystać 
z wielu form pomocy, rolnik musi 
kupować usługi firm lub osób 

trudniących się tematyką unijną. 
Negocjacje na temat tego, jak 

wyglądać będzie pomoc dla rol-
ników po 2021 roku rozpoczęły 
się w 2016 roku. Do podziału jest 
spora kwota, bo 365 mld euro. 
To 1/3 unijnego budżetu. Wielce 
prawdopodobne, że unijni urzęd-
nicy przeforsują nowe wymaga-
nia i zachęty, które będą miały 
poprawić sytuację klimatyczną. 

(pw)

Na gęś do Minikowa
11 listopada to dzień poświęcony św. Marcinowi i gę-
sinie. Tegoroczny festiwal „Święto Gęsi na Krajnie” 
odbędzie się w Minikowie koło Nakła nad Notecią.

Zaproszenie

W ubiegłym roku do Miniko-
wa przybyło 92 wystawców i ok. 
2 tys. zwiedzających. Można było 
poczęstować się potrawami z gę-
siny oraz kupić produkty lokalne 
i ekologiczne. 

Dodatkową atrakcją tego-
roczną będzie pokaz żywych gęsi. 
Najbardziej znaną w naszym wo-
jewództwie odmianą jest gęś ko-

łudzka. Na początku tego roku 
Zakład Doświadczalny Instytu-
tu Zootechniki otrzymał nowy 
obiekt do wylęgu gęsi. To sprawi, 
że ptaki będą miały lepsze wa-
runki do rozmnażania się, a ich 
hodowla powinna zyskiwać na 
popularności. 

W woj. kujawsko-pomorskim 
działa także Fundacja Hodowców 
Polskiej Białej Gęsi. Ma swoją sie-
dzibę we Wróblach koło Kruszwi-
cy. Członkowie fundacji prowadzą 
m.in. szkolenia dla hodowców 
gęsi. Cena tuszki gęsi dla konsu-
menta to od 15 do 20 zł za kg. 

(pw)
fot. ilustracyjne

Używane mają wzięcie
Ciągniki używane coraz częściej wygrywają z nowy-
mi, jeśli chodzi o wybory rolników. We wrześniu za-
rejestrowano zaledwie 644 nowe maszyny. 

Mechanizacja

Jeszcze we wrześniu ubie-
głego roku sprzedano 1039 no-
wych ciągników. To obrazuje 
spadek, jaki od tego momentu 
notuje się na rynku maszyn. 
Od początku tego roku zareje-
strowano 6165 nowych ciągni-
ków (spadek w stosunku do 2017 
roku o 791). 

Która marka cieszy się naj-
większym wzięciem jesienią 
tego roku? Wygrywa John De-
ere, który sprzedał 141 maszyn. 
Na drugim miejscu jest New 
Holland z 99 szt. Kolejność tych 
dwóch firm zmienia się, jeśli 

weźmiemy pod uwagę dane od 
początku roku. Tu prowadzi 
New Holland (1237) przed Joh-
nem Deerem (1080). 

Tyle o ciągnikach nowych. 
A co z rynkiem tych używanych? 
Od początku roku sprzedano ich 
ponad 13 tysięcy! Najwięcej ku-
powanych ciągników to sprzęt 
leciwy, mający ponad 20 lat. 
W tej kategorii nie do zdarcia 
wydają się być maszyny Massey 
Fergusson. To lider rynku cią-
gników używanych. 

(pw)
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Program Śniadanie daje moc w skrócie
• Organizator programu: Partnerstwo dla Zdrowia – koalicja firm Danone, Lubella, 
Biedronka oraz Instytutu Matki i Dziecka, od 2006 roku przeciwdziała niedożywieniu 
dzieci w Polsce oraz propaguje wśród najmłodszych zdrowe nawyki żywieniowe. Dzia-
łania Partnerstwa obejmują dwa filary. Pierwszy to tworzenie produktów z misją spo-
łeczną. Drugi zaś to działania edukacyjne – program Śniadanie Daje Moc.
• Najważniejsze cele programu:
1. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
2. Przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – 
poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
3. Edukację najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie pra-
widłowego żywienia dzieci.
• Główne działania programu: 
1. Kluby Śniadanie Daje Moc – kluby śniadaniowe zakładane w klasach, w ramach 
których nauczyciele prowadzą lekcje edukacyjne na temat zdrowego odżywiania, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli śniadania w diecie dziecka, na podstawie scenariu-
szy w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania opracowanych przez Instytut Matki 
i Dziecka.
2. 8 listopada – Dzień Śniadanie Daje Moc – najważniejszy dzień w programie, pod-
czas którego najmłodsi wspierani przez dorosłych przygotowują i jedzą wspólne śnia-
danie w klasie. W ten sposób nie tylko kadra pedagogiczna, ale także rodzice angażują 
się w kwestie żywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
• Patronat honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Patronaty regionalne: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), Kura-
torium Oświaty w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie), Kuratorium Oświaty w Go-
rzowie Wielkopolskich (woj. lubuskie), Kuratorium Oświaty w Opolu (woj. opolskie), 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku (woj. pomorskie), Kuratorium Oświaty w Katowicach 
(woj. śląskie), Kuratorium Oświaty w Kielcach (woj. świętokrzyskie)

Akcja

Śniadanie Daje Moc
Dla szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęła się 
ósma edycja programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc. Organizatorzy wy-
darzenia zapraszają uczniów, rodziców i nauczycieli klas 1-3 do wspólnej nauki 
o zdrowym odżywianiu.

Śniadanie Daje Moc to bez-
płatny program edukacyjny orga-
nizowany przez Partnerstwo dla 
Zdrowia – koalicję firm Biedronka, 
Danone, Lubella oraz Instytutu 
Matki i Dziecka, które działa od 
2006 roku. Celem partnerstwa jest 
przeciwdziałanie niedożywieniu 
dzieci w Polsce oraz propagowanie 
zdrowych nawyków żywieniowych 
wśród najmłodszych. O tym, jak 
ważne jest śniadanie w codziennej 
diecie, przekonały się dzieci w po-
nad 8,3 tys. podstawówek.

– Aby edukacja prozdrowotna 

dziecka była skuteczna, trzeba ko-
rzystać z różnorodnych bodźców 
i wspierać jego najbliższe środowi-
sko, w którym wzrasta. 8 lat temu 
postanowiliśmy podejść kom-
pleksowo do nauczania poprzez 
program „Śniadanie Daje Moc”. To 
podejście przyniosło efekty, dlate-
go co roku angażujemy zarówno 
dzieci, nauczycieli, jak i rodziców 
w praktyczne działania – mówi 
Ewa Gayny, przedstawicielka Part-
nerstwa dla Zdrowia. 

Trzy filary programu 
W roku szkolnym 2018/2019 

szkoły mogą wziąć udział w trzech 
aktywnościach promujących zdro-
wy styl życia: klubach, obchodach 
8 listopada oraz w konkursie na 
reportaż.

W ramach Klubów Śniada-
nie Daje Moc, nauczyciele mają 
możliwość pobrania kreatywnych 
scenariuszy lekcji praktycznie 
obrazujących 12 zasad zdrowego 
odżywiania dla uczniów, opra-
cowanych przez Instytut Matki 
i Dziecka. Materiały dydaktyczne 
są przygotowane przez wykwali-
fikowanego metodyka i profilowa-
ne do wybranych zajęć lekcyjnych: 
języka polskiego, matematyki, pla-
styki oraz wychowania fizycznego. 
Aby skorzystać z inspiracji do zajęć, 
wystarczy zgłosić klasę na stro-
nie programu. Natomiast Dzień 
Śniadanie Daje Moc ma bardziej 
uroczysty charakter. W 2004 roku 
data 8 listopada została ustano-
wiona jako Europejski Dzień Zdro-
wego Jedzenia i Gotowania. Z tej 
okazji organizatorzy programu 
zachęcają szkoły w całej Polsce do 
obchodzenia finału programu po-
przez wspólne przygotowywanie 
zdrowego śniadania w klasie. Dla 
pokreślenia wagi wydarzenia war-
to zaprosić rodziców czy rozdzielić 
obowiązki wśród uczniów – dzięki 
czemu dzieci lepiej zapamiętają 
ten dzień. Więcej wskazówek, jak 

przygotować się do Dnia Śniadanie 
Daje Moc 8 listopada znajduje się 
na stronie programu.

Działaniem podsumowują-
cym dwie poprzednie aktywności 
jest konkurs na reportaż. Dlatego 
podczas realizacji zajęć według 
scenariuszy lekcji oraz organizo-
wania obchodów Dnia Śniadanie 
Daje Moc warto mieć przy sobie 
aparat – do robienia zdjęć lub 
krótkich filmów. Kluby, które od-
kryją w sobie żyłkę reporterską, 
będą mogły opisać swoje aktyw-
ności, a następnie przesłać rela-
cję z działań klubu i dnia przez 
formularz konkursowy na stronie 
programu. A jest o co powalczyć! 

Nagrodzona zostaje szkoła, klub 
oraz każdy uczestnik klubu. Szko-
ły mają szansę zdobyć do 3 tys. zł 
na działalność edukacyjną, a klu-
by bon o wartości do 700 zł oraz 
zestawy śniadaniowe „Śniadanie 
Daje Moc”.

Więcej informacji oraz zapisy 
na www.sniadaniedajemoc.pl

– Od 1 października tego roku 
kierowcy nie muszą wozić ze sobą 
dowodu rejestracyjnego pojazdu 
oraz potwierdzenia zawarcia umo-
wy na polisę OC – przypomina Ma-
rek Zagórski, minister cyfryzacji. 
To ułatwienie, które wprowadziło 
Ministerstwo Cyfryzacji. – Było to 
możliwe m.in. dzięki elektronicz-
nej bazie CEPIK. Podczas kontroli 
drogowej policjanci mogą elektro-
nicznie weryfikować informacje. 
Czas na kolejne usprawnienia – 
podkreślił szef resortu cyfryzacji.

Przygotowany przez mini-
strów cyfryzacji i infrastruktury 
tzw. „Pakiet deregulacyjny” prze-
widuje, m.in.: likwidację karty 
pojazdu, likwidację nalepki kon-
trolnej, możliwość zachowania 
przez nowego właściciela pojazdu 
dotychczasowych tablic rejestra-
cyjnych, brak mandatu za niepo-
siadanie przy sobie prawa jazdy.

Oba ministerstwa chcą by 
zmiany wchodziły w życie stopnio-
wo, począwszy od 2019 r. (niektóre 
wymagają zmian prawnych). Pro-
pozycje to nie tylko udogodnienia, 
ale i realne oszczędności dla wła-
ścicieli aut. Dzięki zniesieniu obo-

wiązku posiadania karty pojazdu 
zaoszczędzą 75,50 zł (tyle kosz-
towało wydanie karty pojazdu). 
A zachowując tablice rejestracyjne 
i rezygnując z nalepki kontrolnej 
99,50 zł. W sumie 175 zł w kiesze-
ni.

– To nie koniec usprawnień 
– zaznaczył Marek Zagórski, mi-
nister cyfryzacji. – Zależy nam, 
by jak najszerzej wykorzystywać 
możliwości, jakie stwarza system 
CEPiK i wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwie ułatwiać życie kierow-

com.
„Pakiet deregulacyjny” to 

również nowe e-usługi, a wśród 
nich możliwość rejestracji pojaz-
du online. Raport wygenerowany 
w usłudze „Mój pojazd” (dostępnej 
na obywatel.gov.pl<https://oby-
watel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/
moj-pojazd>) stanie się dokumen-
tem urzędowym. Zniesiony zosta-
nie także obowiązek wydawania 
tymczasowego dowodu rejestra-
cyjnego.

„Pakiet deregulacyjny” prze-
widuje także odstąpienie od obo-
wiązkowych kursów/szkoleń dla 
wszystkich kierowców w okre-
sie próbnym, na rzecz kursów 
w ośrodkach doskonalenia techni-
ki jazdy tylko dla tych kierowców, 
którzy w okresie próbnym popeł-
nią dwa wykroczenia. 

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Duże zmiany dla kierowców
Prawo  Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury wspólnie przygotowały następne ułatwie-
nia dla kierowców i właścicieli pojazdów – m.in. likwidację karty pojazdów
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni można oglą-

dać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej od 8 września do 
końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni i dworku, a także dowiedzieć 
się, jak na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany instytucji ukazuje 
kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń 
i pałacu. Z kolei w bibliotece dostępne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe 
dokumentujące artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech 
dekad.

 Wąbrzeźno
 W środę 24 października o godz. 17.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu 

Kultury na inscenizację teatralną pt. „Balladyna”. Spektakl przygotowują uczniowie Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w ramach projektu „Familijne warsztaty 
kreatywnej kultury”. Scenariusz do sztuki został przygotowany przez  Karolinę Sulikow-
ską i Katarzynę Wiśniewską oraz członków koła  teatralnego z wąbrzeskiego liceum. 
Oprawą muzyczną i światłami zajęli się Miłosz Piórkowski, Eryk Maciejko i Julia Eich-
berger. Przedstawienie opowiada historię Balladyny i Aliny – dwóch pięknych sióstr, 
w których zakochał się książę Kirkor. Pewnego dnia dziewczęta wyruszają w las. Ich 
zadaniem jest zebrać w jak najkrótszym czasie dzban malin. Ta, która zrobi to najszyb-
ciej, zostanie żoną księcia. Tylko jedna spełni swe marzenie i tylko jednej urzeczywistni 
się cudowny sen Kopciuszka. Poddane niecodziennej presji dziewczęta ujawniają swą 
prawdziwą naturę. Ich siostrzana więź wystawiona zostanie na próbę, a cel swój osią-
gnie ta bardziej zdeterminowana, bezwzględna, pozbawiona skrupułów. Która z sióstr 
zasiądzie na tronie? O tym przekonamy się, oglądając dramat na podstawie dziewięt-
nastowiecznego mistrza pióra Juliusza Słowackiego. 

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

  12  listopada Wąbrzeski  Dom  Kultury  zorganizuje  Przegląd  Piosenki  i  Pieśni 
Patriotycznej.  Celem  realizowanego wydarzenia  jest  przywrócenie  naszej  zbiorowej 
pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie 
kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie świadomości narodowej. W przeglą-
dzie wezmą udział soliści, zespoły, chóry oraz schole. Uczestnicy wystąpią z podziałem 
na kategorie wiekowe, tj. dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich, osoby dorosłe. Repertuar obej-
muje dwie piosenki o charakterze patriotycznym.

 13 listopada o godz. 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa fotograficzna Toma-
sza Delicata pt. „Wąbrzeskie Podzamcze w obiektywie”. – Piękny teren wokół Jeziora 
Zamkowego może być inspiracją dla wielu artystów, malarzy i pisarzy. Kręte ścieżki 
rowerowe, ruiny zamku, zachody słońca, krajobraz podczas różnych pór roku. Złocista 
jesień. Śnieżna zima. Słoneczne lato. Zielona wiosna. Zdjęcia na wystawie prezento-
wać będą właśnie te urokliwe zakątki Podzamcza. Niezauważalne podczas zwykłego 
spaceru. To kocham najbardziej. Odkrywanie znanych mi miejsc od nowa – tak o wy-
stawie mówi jej autor. Wstęp wolny.

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił listę filmów zakwalifikowanych do II Festiwalu Fil-

mów Amatorskich Stopklatka. Gala finałowa już 26 października. Konkurs adresowany 
jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmowania. Do festi-
walu zostało zakwalifikowanych 26 filmów. Będą to: „Mówię ci, ja miałem życie”, reż. 
Piotr Koralewski; „Zachwyt”, reż. Aleksandra Dziula; „Ślimageddon”, reż. Konrad Wro-
na; „Światła Prypeci”, reż. Karol Piasecki; „Ramki”, reż. Anna i Arkadiusz Borowscy; 
„Pierwej”, reż. Aleksandra Dziula; „Między brzegami”, reż. Jarosław Piskolob i Mikołaj 
Bielawski; „Dysfunkcja”, reż. Piotr Trzęsowski; „Pierwszy września”, reż. Aleksandra 
Skorupa; „Film autobiograficzny”, reż. Emil Sowiński; „Gdy przyjdzie mi ten świat po-
rzucić”, reż. Mateusz Buława; „Synestezja”, reż. Kamil Bukłaha; „Entropia”, reż. Marcin 
Arcimowicz; „Pan Nikodem”, reż. Agnieszka Korycka; „Kopciuszek”, reż. Magdalena 
Sienicka; „Staszek Straszek”, reż. Katarzyna Drab; „Hobbit Cień”, reż. Zbigniew Wierz-
biński; „Nieoczekiwane”, reż. Mateusz Buława; „Prezent”, reż. Marta Aleksandra Przy-
bysz; „Syzyfy”,  reż. Jan Gruszka; „Asymptota”,  reż. Kuba Januszewski; „Chemiczne 
cuda”, reż. Piotr Kluska, Jakub Drozdowski, Seweryn Wesołowski; „Kolekcjoner”, reż. 
Piotr Krzysztof Kamiński; „Skraj”, reż. Kamil Bukłaha; „Stare dobre pudło”, reż. Jan 
Sobczyński oraz „Winny”, reż. Jan Sobczyński. 

 W niedzielę 4  listopada w RDK zostanie zorganizowany koncert grupy Zdążyć 
Przed Północną. Początek o 19.00. Wstęp wolny. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Spędź weekend 
oglądając filmy

FILM  27 i 28 października do Golubia-Dobrzynia zawita Kino 
Objazdowe „Ferment”. W programie m.in. „Kler”, „Serce nie 
sługa” i „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa” 

W sobotę o 9.00 maluchy 
z pewnością chętnie wybiorą się 
na „Małą stopę”. To animowana 
opowieść o przyjaźni, odwadze 
i radości odkrywania. O 11.15 roz-
pocznie się „Dywizjon 303. Hi-
storia prawdziwa” – oparta na 
faktach historia polskich asów 
przestworzy, inspirowana best-
sellerem Arkadego Fiedlera o tym 
samym tytule. Polscy lotnicy, po-
czątkowo niedoceniani i wyśmie-
wani, stają się legendą. W ramach 
Królewskich Sił Powietrznych 
Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą 
elitarną jednostkę – Dywizjon 

303. O 13.30 przyjdzie pora na ko-
lejną propozycję dla młodych wi-
dzów – „Zegar Czarnoksiężnika”. 
Z kolei o 15.45 i 18.30 będzie wy-
świetlany „Kler” Wojciecha Sma-
rzowskiego, ale wszystkie bilety 
zostały już wyprzedane. Na 21.15 
zaplanowano projekcję komedii 
romantycznej „Serce nie sługa”. 
W rolach głównych Roma Gąsio-
rowska i Paweł Domagała.

W niedzielę o 9.00 rozpocz-
nie się „Zegar czarnoksiężnika”, 
o 11.15 – „Mała stopa”, o 13.30 – 
„Dywizjon 303. Historia praw-
dziwa”, o 15.45 – „Kler”, o 18.30 

– „Serce nie sługa”, a o 20.30 bę-
dzie można zobaczyć „7 uczuć” 
w reżyserii Marka Koterskiego. 
Adaś Miauczyński wraca do cza-
sów dzieciństwa, kiedy miał pro-
blem z nazywaniem emocji. Aby 
poprawić jakość swego dorosłego 
już życia, postanawia powrócić do 
tamtego nie do końca – jak się 
okazuje – beztroskiego okresu, by 
nauczyć się przeżywania siedmiu 
podstawowych uczuć. Ta ekstre-
malnie nieprzewidywalna podróż 
do przeszłości obfituje w szereg 
przezabawnych, wręcz komicz-
nych sytuacji, ale niesie za sobą 
również moc wzruszeń i refleksji. 
W roli głównej Michał Koterski. 

Ceny biletów: 16 zł – normal-
ny, 14 zł – ulgowy, 13 zł – grupowy 
(dla grup liczących minimum 15 
osób). Nie ma możliwości rezer-
wacji i sprzedaży biletów w domu 
kultury. Rezerwacja oraz szcze-
gółowe informacje o seansach: 
rezerwacja@ferment.com.pl. 

(ToB)
fot. ilustracyjne

Literatura

O losach Chopina 
Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Woje-
wódzki Konkurs Literacki dla szkół podstawowych pt. 
„Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyjmowane do 
21 grudnia. 

– Kompozytor podczas wa-
kacji spędzonych w posiadłości 
Dziewanowskich w 1824 i 1825 
roku ujawnił swój talent literac-
ki, opisując wrażenia z wizyty 
na dobrzyńskiej wsi w humo-

rystycznym „Kurierze Szafar-
skim”. Miał wówczas zaledwie 
14 i 15 lat, dlatego konkurs jest 
skierowany do uczniów klas 7-8, 
którzy są w wieku zbliżonym do 
Fryderyka Chopina i wykazują 

podobną pasję do pisania – in-
formują organizatorzy. 

Na konkurs należy przesłać 
opowiadanie na temat „Niezna-
na przygoda Fryderyka Chopina 
na wakacjach w Szafarni w 1824 
roku”. Zadaniem uczestników 
jest opisanie wymyślonego wy-
darzenia, które mogłoby przy-
darzyć się młodemu kompozy-
torowi podczas letniego pobytu 
w posiadłości Dziewanowskich. 
W pracy powinny znaleźć się 
jednak nawiązania do prawdzi-
wych faktów, postaci i wyda-
rzeń z 1824 r. Zgłoszenia należy 
przesłać do 21 grudnia. 

(ToB)





Czwartek, 25 października 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 351 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 43 - serial
07:20 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 72 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 137 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 115 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Wiedeńskie bobry - film
14:00 Elif odc. 352 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 48 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 44 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 4 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3361
18:30 Korona królów odc. 116 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 258 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 26
23:50 Ocaleni odc. 31
00:55 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski komentują  
 świat odc. 72

05:10 Ukryta prawda odc. 367 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 148 - serial 

07:05 Szpital odc. 429 - serial 

08:05 Brzydula odc. 37 - serial 

08:35 Brzydula odc. 38 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 704 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 603 - serial 

14:55 Szpital odc. 430 - serial 

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

16:50 Kryminalni odc. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 39 - serial 

18:25 Brzydula odc. 40 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 705 - serial 

20:00 Ze śmiercią jej do twarzy 

 - komedia 

22:15 Porwani odc. 3 - serial

23:15 Strzelec odc. 7 s. 2 - serial

00:10 Sztanga i cash - komedia

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 6
07:05 Turbo Fast odc. 26 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 1 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 46
09:00 Septagon odc. 31 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 19
11:25 Benny Hill odc. 22
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 184 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 185 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 188
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 467 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 37 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 37 - serial 
18:00 Septagon odc. 32 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 240 - serial
21:00 Oko za oko odc. 8 - serial 
22:00 Świt żywych trupów - horror 
00:05 Trampolina odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 54 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 173 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 77
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 49 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
20:00 Straszny film III - komedia 
21:45 Polowanie na drużbów - komedia 
23:50 Pociąg do Hollywood - komedia 
01:50 Następny proszę! odc. 4 s. 1

07:00 Teledysk

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1359

08:40 Dama kameliowa - melodramat 

10:30 Doradcy króla Hydropsa - film

11:00 Nad Niemnem odc. 4 - serial 

12:05 Daleko od szosy odc. 1 - serial 

13:25 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1359

13:45 Bajki na dobranoc - film

15:10 Duże zwierzę - film

16:30 Taśmy Kultury odc. 19

16:40 Taśmy Kultury odc. 20

17:00 Wrzeciono czasu - film

18:55 Pegaz odc. 109

19:35 Głos mojej duszy - film

19:45 Budowa dnia - film

19:45 Budowa dnia - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 122

20:25 Kobieta w oknie - film

22:10 Pojedynki stulecia odc. 8

22:45 Wróblewski według Wajdy - film

23:40 Scena klasyczna odc. 31

00:35 Jak ojciec i syn - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 329
06:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 8 - serial
07:50 Ex libris
08:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 18 - serial
08:45 Koło historii odc. 14
09:25 Towarzysz Wiesław: 
 od agitatora do dyktatora - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 179
10:55 Sensacje XX wieku odc. 180
11:30 Złoto Jukonu odc. 1 - serial
12:35 Królowa Bona odc. 8 - serial 
13:40 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - film
14:45 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 2 - serial
15:45 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 2 - film
16:45 Chodzi nie o mnie, ile o lasy,  
 góry, pola - film
17:35 Ex libris
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 62
18:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 9 - serial
19:50 Ex libris
20:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial
21:00 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 83
22:45 Szerokie tory odc. 140
23:20 Instynkt przetrwania 
 odc. 5 - serial
00:15 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Ja głuchy
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Biały marsz w Poznaniu - film
13:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki  
 Teresy z Kalkuty - film
13:50 Yohan - wędrówki dzieci - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Orłem być… - film
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Zostawić ślad…  
23:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 717 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 5
07:20 Na sygnale odc. 142 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 197
11:25 Rodzinka.pl odc. 39 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1926 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 64
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 717 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 41 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 73 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1926 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
20:45 Doktor Foster odc. 4 - serial 
21:50 Starsky i Hutch - komedia
23:35 Na sygnale odc. 203 - serial 
00:05 Czerwony świt - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2316

11:00 Ukryta prawda odc. 960 - serial

12:00 Szpital odc. 849 - serial

13:00 Szkoła odc. 612 - serial

14:00 19+ odc. 313 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8

15:30 Szkoła odc. 613 - serial

16:30 19+ odc. 314 - serial

17:00 Szpital odc. 850 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 961 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5474

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2769 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 203

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

22:35 Last Minute - komedia 

00:20 Pod powierzchnią odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 692 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 693 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 150 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 763 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 44 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 830 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2747 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 876 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3745
16:30 Na ratunek 112 odc. 279 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 269 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2748 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 296 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 126
21:10 Przyjaciółki odc. 142 - serial 
22:10 Sprzymierzeni - thriller
00:55 Chirurdzy odc. 114 - serial 

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Nad Niemnem 10:55 Sensacja XXI wieku

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

Dwie kobiety, niegdyś przyjaciółki, rywalizują 
o jednego mężczyznę i atrakcyjniejszy wygląd. 
Obie korzystają z usług znachorki, która sprzedaje 
im specyfik zapewniający wieczną młodość 
i urodę.

Zmarli powstają z grobów i polują na żywych. 
Garstka ludzi, którzy schronili się w centrum 
handlowym, bezskutecznie próbuje powstrzymać 
rzesze wygłodniałych zombie.

„Świt żywych trupów”
(2004r.) TV 4 22:00

„Ze śmiercią jej do twarzy”
(1992r.) TVN 7 20:00



Piątek, 26 października 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 352 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 44 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 73 s. 6 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 138 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 116 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 16
12:55 Australia. Inwazja obcych - film
14:00 Elif odc. 353 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 45 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 5 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3362
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 42
21:30 Big Music Quiz odc. 19
22:35 Rozumiemy się bez słów
 - komedia
00:30 Magazyn kryminalny 997 odc. 26

05:10 Ukryta prawda odc. 368 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

07:05 Szpital odc. 430 - serial 

08:05 Brzydula odc. 39 - serial 

08:35 Brzydula odc. 40 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 705 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 150 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 604 - serial 

14:55 Szpital odc. 431 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 16 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 - serial

17:55 Brzydula odc. 41 - serial 

18:25 Brzydula odc. 42 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 706 - serial 

20:00 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

21:55 Nędznicy - musical 

01:15 Porwani odc. 3 - serial

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać 
milionerem? odc. 7
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 1 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 2 - serial
08:00 Dzielna Mysz odc. 13 - serial
08:10 Nasz nowy dom odc. 48
09:10 Septagon odc. 32 - serial
10:10 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 20
11:25 Benny Hill odc. 24
12:00 Detektywi w akcji odc. 1 - serial
13:00 Galileo odc. 708
14:00 Galileo odc. 709
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 38 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 38 - serial 
18:00 Septagon - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial 
20:00 Gwiazdy polskiego kabaretu  
 odc. 8
21:00 Oko za oko odc. 7 - serial 
22:00 Oko za oko odc. 8 - serial 
23:05 Wzgórza mają oczy - horror 
01:25 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 8

06:00 Kontrakt na miłość odc. 55 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 174 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 78
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 50 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
20:00 Kroniki Riddicka - film
22:20 Con Air: lot skazańców - film
00:50 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 3 s. 3 - serial

07:00 Teledysk

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1390

08:35 Wrzeciono czasu - film

10:25 Gdzie jest bohater - film

11:00 Daleko od szosy odc. 2 - serial 

12:25 Daleko od szosy odc. 3 - serial 

13:55 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1390

14:20 Europejski Festiwal 

 Muzyki Filmowej

15:15 Taśmy Kultury odc. 21

15:25 Taśmy Kultury odc. 22

15:50 Szatan z siódmej klasy - film

17:45 Sztuczki - komediodramat 

19:25 Pojedynki stulecia odc. 8

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 111

20:25 Patton - film

23:20 Jak się robi muzykę rozrywkową  

 odc. 7 - serial

00:25 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 330
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 9 - serial
07:50 Ex libris
08:10 Taśmy bezpieki odc. 62
08:50 Marzyciele odc. 13
09:25 Chodzi nie o mnie, ile o lasy,  
 góry, pola - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 194
10:45 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - film
11:25 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 1 - film
12:30 Królowa Bona odc. 9 - serial 
13:35 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 5 - serial
14:30 Z biegiem Nilu odc. 2 - serial
15:30 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 5 - serial
16:35 Bezpieka 1944-56 odc. 1 - film
17:35 Ex libris
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial
19:45 Dubler - film
20:25 Litewskie drogi Potopu - film
21:05 Tajne akta III Rzeszy 
 odc. 4 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 49
22:35 Szerokie tory odc. 128
23:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial
00:00 Stara granica - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Życie Matki Teresy z Kalkuty  
 - film
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Powrót posła - spektakl teatralny 
13:30 Mama Antonia - film
14:00 Frank Duff i Legion Maryi - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 31 - serial
17:00 Misja Marty Robin - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 5 - serial
23:00 Samotny w sercu dżungli - film
23:50 Izba Pamięci Pułkownika  
 Kuklińskiego

05:55 Egzamin z życia odc. 9 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 28 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 143 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 198
11:25 Rodzinka.pl odc. 40 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 65
14:00 Coś dla Ciebie odc. 173
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 16 s. 2 
15:00 10 Paranienormalnych historii
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 42 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 74 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1927 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 246 - serial
22:25 Ziarno prawdy - film
00:25 Starsky i Hutch - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 32 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2317

11:00 Ukryta prawda odc. 961 - serial

12:00 Szpital odc. 850 - serial

13:00 Szkoła odc. 613 - serial

14:00 19+ odc. 314 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

15:30 Szkoła odc. 614 - serial

16:30 19+ odc. 315 - serial

17:00 Szpital odc. 851 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 962 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5475

20:00 Szybcy i wściekli VII - film

22:55 Sęp - thriller 

01:40 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 694 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 695 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 1 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 764 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 45 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 831 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2748 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 877 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3746
16:30 Na ratunek 112 odc. 280 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 270 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2749 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 297 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 7
21:35 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 6 s. 2
22:45 Immortals. Bogowie i herosi - film
01:05 Panaceum - film

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy

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

Rok po ułaskawieniu i powrocie zespołu Doma 
i Briana do USA pojawia się szukający zemsty 
Deckard Shaw. Gdy Shaw wysadza dom Toretto, 
Dominic rozpoczyna współpracę z tajnym agentem 
rządowym.

Żądny władzy król Hyperion wypowiada wojnę 
sąsiadom. Żeby zagwarantować sobie zwycięstwo, 
chce zdobyć łuk Aresa. Jedynym człowiekiem, który 
może przeciwstawić się planom monarchy, jest 
Tezeusz.

„Szybcy i wściekli VII”
(2015r.) TVN 20:00

„Immortals. Bogowie i herosi”
(2011r.) TV Puls 22:45

10:15 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

05:55 Klan odc. 3360
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 80 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 49
09:20 Rodzinny ekspres odc. 53
09:50 Tajemnice ludzkiego ciała 
 odc. 3 - serial
10:55 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
11:25 Korona królów odc. 113 - serial
11:55 Korona królów odc. 114 - serial
12:25 Korona królów odc. 115 - serial
13:00 Korona królów odc. 116 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 192
14:10 Jak to działa? odc. 147
14:40 Gen innowacyjności odc. 14 s. 2
14:55 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 22
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 258 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 5
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 8 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 35 s. 3 - serial 
21:30 Matylda - dramat
23:30 Misja w czasie - film
01:05 Jaka to melodia?

05:45 Ukryta prawda odc. 369 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 33 - serial 

09:30 Brzydula odc. 34 - serial 

10:00 Brzydula odc. 35 - serial 

10:35 Brzydula odc. 36 - serial 

11:05 Brzydula odc. 37 - serial 

11:35 Dziadek z przypadku 

 odc. 11 - serial

12:05 Dziadek z przypadku 

 odc. 12 - serial

12:35 Wallace i Gromit: Klątwa królika  

 - film

14:15 Zeus i Roksana - komedia 

16:25 Harry Potter i Insygnia Śmierci:  

 część II odc. 2 - film

19:00 Cast Away: poza światem - film

22:00 Sztanga i cash - komedia

00:45 Mea maxima culpa: 

 Milczenie Kościoła - film

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 8
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 23 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial
08:25 Dzielna Mysz odc. 14 - serial
08:45 Pup Star - komedia 
10:40 Policjantki i policjanci  
 odc. 465 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci   
 odc. 466 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci  
 odc. 467 - serial 
13:40 STOP Drogówka odc. 189
14:45 Szczęśliwy dzień - komedia
17:00 Policjantki i policjanci  
 odc. 468 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci  
 odc. 469 - serial 
19:00 Galileo odc. 710
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 9
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 237 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 238 - serial
23:05 Świt żywych trupów - horror 
01:10 STOP Drogówka odc. 189

06:00 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 82 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 4

08:45 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial

09:20 13. posterunek   

 odc. 10 s. 2 - serial

10:00 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 132 s. 3 - serial 

11:00 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 133 s. 3 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 134 s. 3 - serial 

12:55 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 135 s. 3 - serial 

13:50 Lombard. Życie pod zastaw  

 odc. 136 s. 3 - serial 

14:50 Wielka zabawa TV Puls  

 w Dolinie Charlotty odc. 3

15:45 Miłość, szmaragd i krokodyl - film

17:55 Sześć dni, siedem nocy  

 - komedia

20:00 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - film

22:35 Twierdza - film

01:10 Straszny film III - komedia 

07:00 Nienasyceni odc. 8

07:30 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne

08:10 Tygodnik kulturalny

09:00 Barbara i Jan odc. 3 - serial 

09:40 Barbara i Jan odc. 4 - serial 

10:20 Ballady Bułata Okudżawy

11:20 Szlakiem Kolberga odc. 31

11:55 Szukając Vivian Maier - film

13:30 Orzeł - dramat 

15:30 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:30 Wydarzenie aktualne

17:15 Słomiany wdowiec - komedia 

19:10 Za młodzi na śmierć   

 odc. 8 - serial

20:20 Śniadanie na Plutonie  

 - komediodramat 

22:35 Dranie w kinie odc. 39

23:20 Scena alternatywna w Opolu  

 - Jazz Band Młynarski/Masecki  

 i Kasia Lins

23:45 Scena alternatywna w Opolu 

 - Pink Freud

00:25 Dracula - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 331
07:00 Wszystkie kolory świata  
 odc. 6 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 9
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 9 s. 1
08:50 Przyłbice i kaptury odc. 3 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 39
10:35 Źródła naszej cywilizacji  
 odc. 4 - film
11:40 Dziewicza Nowa Zelandia  
 odc. 2 - serial
12:35 Planeta dinozaurów   
 odc. 3 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 118
14:15 Podróże z historią odc. 9 s. 1
14:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial
15:55 Spór o historię odc. 154
16:35 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 1 - film
17:40 Marzyciele odc. 14
18:20 Panny i wdowy odc. 3 - serial 
19:25 Krótkie popołudnie na Mazurach  
 - film
20:25 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
21:30 Polskie drogi odc. 9 - serial
23:15 Morskie Oko nasze
00:10 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 4 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć…   
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 5 - serial
15:00 Ostatni rzeźbiarz w szkle
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 34
16:00 Informacje dnia
16:10 Przełamywanie barier. Podróże  
 apostoła Pawła - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 2
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu   
 Matki Bożej Częstochowskiej 
  na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 18 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1924 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1925 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1391 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 199
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 5
12:15 Przypadkowy mąż - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 T jak TEY
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 246 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - 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. 19, Magazyn 
20:05 The Voice of Poland odc. 13 s. 9
22:15 Sierocki na sobotę odc. 5
23:30 Gotówka - dramat
01:25 Ziarno prawdy - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1102

11:00 Na Wspólnej odc. 2766 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2767 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2768 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2769 - serial

12:50 MasterChef odc. 7 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 8

16:00 Drzewo marzeń odc. 7 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5476

20:00 Mam talent odc. 8 s. 11

21:55 Siostry - komedia 

00:20 Jako w piekle, tak i na Ziemi  

 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 65

09:40 My3 odc. 66

10:10 Ewa gotuje odc. 344

10:45 Nasz nowy dom odc. 114

11:40 Śpiewajmy razem.

  All Together Now odc. 8

13:10 World of Dance - Polska odc. 7

14:45 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 6

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 48

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 113

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 114

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 298 - serial

20:05 Shrek Forever - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 95

0:00 Życzenie śmierci 4: Pojedynek - film

02:20 Tajemnice losu odc. 3141

16:25 Harry Potter 
i Insygnia śmierci

11:40 Policjantki 
i policjanci

10:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Barbara i Jan 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

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

Archeolodzy Scarlett i George oraz cierpiący 
na klaustrofobię kamerzysta Benji udają się na 
wyprawę do paryskich katakumb w poszukiwaniu 
kamienia filozoficznego Flamela. Każde z nich 
skrywa tajemnicę.

Harry, Ron i Hermiona opuszczają Hogwart 
i rozpoczynają zleconą im przed Dumbledore’a misję. 
Chcą znaleźć horkruksy – przedmioty, w których 
polujący na nich Voldemort ukrył część swojej duszy.

„Harry Potter i Insygnia 
Śmierci: część II”

(2011r.) TVN 7 16:25

„Jako w piekle, tak i na Ziemi”
(2014.) TVN 00:20
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3362
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia  
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień - aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 81 s. 2
09:00 Ziarno odc. 681
09:35 Weterynarze z sercem  
 odc. 54 - serial
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 90
10:30 Leśniczówka odc. 46 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 47 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 48 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Jezus w Afryce - film
13:25 Sekretne życie psów  
 odc. 1 - serial
14:25 Sonda II odc. 94
14:55 Spis treści - rozmowy  
 z Andrzejem Doboszem  
 odc. 23
15:05 Big Music Quiz odc. 19
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 42
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa  
 odc. 35 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 9 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 7 s. 5
22:15 Między światami - dramat
00:00 Matylda - dramat

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  

 milionerem? odc. 1

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 24 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial

08:25 Dzielna Mysz odc. 15 - serial

08:45 Wicher 2: Na przekór 

 wszystkiemu - film

11:00 Galileo odc. 710

12:00 Annie - komedia

14:35 Kuloodporny - film

16:45 Zmartwychwstały - dramat

19:00 Galileo odc. 711

20:00 Telefon - thriller 

21:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 239 - serial

22:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 240 - serial

23:50 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

00:50 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial

06:00 Flash odc. 21 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 22 s. 2 - serial

07:50 Flash odc. 23 s. 2 - serial

08:50 Skorpion odc. 24 s. 2 - serial

09:40 Skorpion odc. 25 s. 2 - serial

10:30 Następny proszę! odc. 5

11:35 Kacper - film

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:55 Willow - film

17:30 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - film

20:00 Szybcy i wściekli - film

22:10 Kroniki Riddicka - film

00:30 Ukryta tożsamość odc. 8 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 8

07:30 Teledyski

07:55 Dranie w kinie odc. 39

08:40 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 1 s. 2 - serial

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 3 - serial

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 260

11:35 Jutro oparzę się rano herbatą  

 - komedia 

13:20 O północy w Paryżu - komedia

15:10 Chuligan literacki odc. 101

15:45 Ravel by Cherkaoui/Verbruggen  

 - film

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 536

18:10 Kirk Douglas - film

18:15 Holden - film

18:25 Jajko - film

18:40 Gorączka mleka - film

19:10 Ojciec i syn - film

20:20 11 minut - thriller 

21:50 Trzeci punkt widzenia odc. 260

22:30 Ikona - film

23:35 Scena alternatywna odc. 72

00:15 Śniadanie na Plutonie 

 - komediodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 332

06:55 Wszystkie kolory świata  

 odc. 7 - serial

08:05 Skrawek nieba - film

09:05 Przyłbice i kaptury odc. 4 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 40

10:45 Historia jedzenia po amerykańsku  

 odc. 5 - serial

11:40 Z biegiem Nilu odc. 2 - serial

12:40 Ziemia, świat zwierząt  

 odc. 3 - serial

13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 9

14:15 Wierna rzeka - dramat

15:30 Ja syn polskiej ziemi.  

 Nie lękajcie się odc. 2 - film

16:05 Ex libris 

16:25 Wielka gra odc. 125

17:20 Wojownicy czasu odc. 19

18:00 Panny i wdowy odc. 4 - serial 

19:00 Morskie Oko nasze

20:00 Tajne akta III Rzeszy   

 odc. 4 - serial

21:00 Popioły - film

23:20 Wielki test o Polskich Siłach  

 Zbrojnych

00:45 Jedenaste przykazanie - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp.   
 Antoniego Długosza
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
09:35 Orłem być… - film
10:00 Msza św. Zamykająca 15.  
 zgromadzenie ogólne synodu  
 biskupów w Rzymie   
 - Bazylika św. Piotra
12:00 Uroczystości 100 lecia  
 poświęcenia kościoła  
 w Limanowej
14:00 52. Festiwal im.   
 Jana Kiepury odc. 1
14:55 Śladami apostoła Pawła  
 odc. 1 - serial
15:40 Gospodarcze filary 
 niepodległości odc. 4
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 2
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 2
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii

05:55 Barwy szczęścia   

 odc. 1927 - serial 

06:25 Barwy szczęścia   

 odc. 1928 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1392 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

11:15 W poszukiwaniu nowej Ziemi  

 odc. 2 - film

12:20 Pojedynek w Abilene - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake Off Junior odc. 8

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 50

16:25 The Voice of Poland odc. 13 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe   

 odc. 717 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą  

 odc. 17 s. 2

20:05 Śmierć nadejdzie jutro - film

22:25 Szlaban na wolność - komedia 

00:05 Szukając Kelly - western 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1103

11:00 Drzewo marzeń odc. 8 s.2

12:00 Co za tydzień odc. 873

12:45 Mam talent odc. 8 s. 11

14:40 Top Model odc. 8 s. 7

15:45 Lemony Snicket: Seria  

 niefortunnych zdarzeń - komedia 

18:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5477

20:00 MasterChef odc. 8 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 2 - serial

22:30 Batman: Początek - film

01:25 Szybcy i wściekli VII - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:20 Smerfy: Opowieść wigilijna - film

09:50 101 dalmatyńczyków II:  

 londyńska przygoda - film

11:30 Dobra wróżka - film

13:40 Shrek Forever - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 95

17:35 Nasz nowy dom odc. 126

18:40 Dom pełen życia odc. 5 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 287

20:00 W rytmie serca odc. 36 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 49

23:05 Ślad odc. 11 - serial

00:05 Ślad odc. 12 - serial

05:50 Ukryta prawda odc. 370 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 1 - serial

10:00 Brzydula odc. 38 - serial 

10:35 Brzydula odc. 39 - serial 

11:10 Brzydula odc. 40 - serial 

11:45 Brzydula odc. 41 - serial 

12:20 Brzydula odc. 42 - serial 

12:55 Dziadek z przypadku odc. 13 - serial

13:25 Dziadek z przypadku odc. 14 - serial

13:55 Dziadek z przypadku odc. 15 - serial

14:30 Miś Yogi - film

16:10 Scooby-Doo II: Potwory na gigancie  

 - komedia 

18:15 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

20:00 Szeregowiec Ryan  - film

23:30 Coś - horror 

01:50 Sposób na morderstwo  

 odc. 12 - serial

10:00 Brzydula 11:00 Galileo

06:00 Flash 13:20 O północy 
w Paryżu

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 13:40 Shrel Forever

Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa sprawiają, że 
młody Bruce Wayne postanawia walczyć z szerzącą 
się niesprawiedliwością. Przebiera się za nietoperza 
i wypowiada wojnę przestępcom.

6 czerwca 1944 r., alianci lądują w Normandii. Kapitan 
John Miller ma stworzyć specjalny oddział, którego 
zadaniem jest odnaleźć i sprowadzić ostatniego 
z czwórki braci Ryanów, który przeżył desant.

„Szeregowiec Ryan”
(1998r.) TVN 7 20:00

„Batman: Początek”
(2005r.) TVN  22:30



Poniedziałek, 29 października 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 353 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 45 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 74 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 139 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Sekretne życie psów 
 odc. 1 - serial
13:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
14:00 Elif odc. 354 - serial 
14:50 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 192
16:05 Wieczna miłość odc. 46 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 6 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3363
18:30 Korona królów odc. 117 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 49 - serial 
21:00 Człowiek, który zatrzymał 
 - spektakl
22:35 Dekalog odc. 3 - dramat
23:45 Bohaterowie z Jamestown - film
00:50 100#Wolność

05:10 Ukryta prawda odc. 371 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 150 - serial 

07:05 Szpital odc. 431 - serial 

08:05 Brzydula odc. 41 - serial 

08:35 Brzydula odc. 42 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 706 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 151 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 605 - serial 

14:55 Szpital odc. 432 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 17 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 - serial

17:55 Brzydula odc. 43 - serial 

18:25 Brzydula odc. 44 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 707 - serial 

20:00 Lawina - film

22:00 Kości odc. 9 s. 12 - serial

22:55 Szeregowiec Ryan  - film

02:25 Lista klientów odc. 1 - serial 

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 2
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 2 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 3 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 49
09:00 Septagon - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 21
11:25 Benny Hill odc. 26
12:00 Detektywi w akcji odc. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 3 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 165
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 39 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 39 - serial 
18:00 Septagon odc. 33 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 470 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 241 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial
22:00 Galileo odc. 710
23:00 Galileo odc. 711
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 56 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 175 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 79
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 51 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 136 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - film
21:55 Anatomia strachu - thriller 
23:30 Lockout - film
01:40 Taki jest świat

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Sztuczki - komediodramat 

10:20 Marchenbilder - Obrazki 

 z bajek - film

11:00 Daleko od szosy odc. 4 - serial 

12:25 Daleko od szosy odc. 5 - serial 

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:10 Koty to dranie - film

15:25 Czarna suknia - dramat

16:15 Taśmy Kultury odc. 23

16:25 Taśmy Kultury odc. 24

16:45 Pestka - melodramat 

18:25 Chuligan literacki odc. 101

18:55 Signum

19:10 Którędy po sztukę odc. 80

19:20 Zbigniew Makowski

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Geniusz odc. 8 - serial

21:20 Safari - film

23:00 Kronos odc. 19

23:45 11 minut - thriller 

01:15 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 333
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial
07:55 Ex libris
08:15 Ex libris
08:40 Wojownicy czasu odc. 19
09:25 Bezpieka 1944-56 odc. 1 - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 115
10:50 Stara granica - film
11:25 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial
12:30 Królowa Bona odc. 10 - serial 
13:40 Umarłem, aby żyć  - film
15:25 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 3 - serial
16:15 Spór o historię odc. 155
16:55 Bezpieka 1944-56 odc. 2 - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial
19:45 Ex libris
20:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 10
22:35 Marzyciele odc. 14
23:05 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
00:10 Lotnicy kosmonauci - film

08:00 Informacje dnia 
08:15 Kościuszko: 
 Jeszcze Polska zatańczy - film
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie  
 Leonarda da Vinci” odc. 5 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Jan Paweł II - papież, który  
 tworzył historię odc. 4 - serial
15:25 Matka Speranza - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja  
 w ramach Tygodnia Misyjnego 
 w parafii pw. MB 
 Częstochowskiej i św. Kazimierza  
 w Mońkach
19:30 Królestwo pod wodą - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 97 - serial
23:00 Wytrwali w wierze 

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 161
07:20 Na sygnale odc. 144 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 200
11:25 Rodzinka.pl odc. 41 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 66
14:10 Bake Off Junior odc. 8
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 43 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 75 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1928 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 55
20:55 M jak miłość odc. 1393 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 6 - western 
22:50 Dzielnica bankowa odc. 6 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 3 - serial
00:50 Szlaban na wolność - komedia 

05:50 Uwaga! odc. 5477

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 34 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 34

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2318

11:00 Ukryta prawda odc. 962 - serial 

12:00 Szpital odc. 851 - serial 

13:00 Szkoła odc. 614 - serial 

14:00 19+ odc. 315 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8

15:30 Szkoła odc. 615 - serial

16:30 19+ odc. 316 - serial

17:00 Szpital odc. 852 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 963 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5478

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2770 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 204,

21:30 Top Model odc. 9 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 9 s. 3 - serial

23:35 Last Minute - komedia

01:20 Co za tydzień odc. 873

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. 2 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 765 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 46 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 712 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2749 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 638 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3747
16:30 Na ratunek 112 odc. 281 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 271 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2750 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 299 - serial
20:10 Porwanie - thriller
22:35 Sprawiedliwość ulicy - thriller 
00:40 Suma wszystkich strachów - film

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy 10:20 Sensacje XX wieku

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

Nathan wiedzie beztroskie życie do dnia, w którym 
odkrywa swoje zdjęcie z dzieciństwa na stronie 
internetowej poświęconej osobom zaginionym. 
Wkrótce jego rodzice zostają zamordowani.

Narciarzom w kurorcie w Alpach zagraża lawina. 
Decyzja o natychmiastowej ewakuacji jest 
odwlekana, ponieważ wyjazd turystów oznaczałby 
utratę zysków.

„Lawina”
(2008r.) TVN 7 20:00

„Porwanie”
(2011r.) Polsat 20:10



Wtorek, 30 października 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 354 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 46 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 75 s. 6 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 140 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 117 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:39 To się opłaca
12:55 Cudaczne stroje zwierząt - film
14:00 Elif odc. 355 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 49 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 47 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 7 - serial
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3364
18:30 Korona królów odc. 118 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 50 - serial 
21:00 Uroczysty koncert z okazji 
 100. rocznicy odzyskania  
 niepodległości 
22:15 Jednostka X odc. 8 - serial
23:00 Otchłań - film
01:55 Ciemne śluby - film

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1159 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 151 - serial 

07:05 Szpital odc. 432 - serial 

08:05 Brzydula odc. 43 - serial 

08:35 Brzydula odc. 44 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 707 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 152 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 606 - serial 

14:55 Szpital odc. 433 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 18 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 45 - serial 

18:25 Brzydula odc. 46 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 708 - serial 

20:00 Wyspa tajemnic - film

22:55 Ojciec chrzestny III - film

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 3

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 3 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 4 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 50

09:00 Septagon odc. 33 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 22

11:25 Benny Hill odc. 27

12:00 Detektywi w akcji odc. 4 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 5 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 166

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 470 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 40 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 40 - serial 

18:00 Septagon odc. 34 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 471 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 242 - serial

21:00 Gwiezdne wrota - film

23:40 Tajna broń - film

06:00 Kontrakt na miłość odc. 57 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 176 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 80
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 52 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
20:00 Czerwony smok - thriller 
22:25 Szybcy i wściekli - film
00:45 Polowanie na drużbów - komedia 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Pestka - melodramat 

10:15 Zbrodnia i kara - film

11:00 Daleko od szosy odc. 6 - serial 

12:20 Daleko od szosy odc. 7 - serial 

14:05 Studio Kultura - rozmowy

14:25 Żegnaj, Solo - dramat

16:05 Taśmy Kultury odc. 25

16:15 Taśmy Kultury odc. 26

16:30 Rybak na dnie morza - film

16:55 Hannah Arendt - film

18:55 Kronos odc. 19

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Opera „Armide”  

21:45 Niespokojni - melodramat 

23:25 Dezerterzy

23:55 Trampkarze - film

00:35 Kiedy będę ptakiem - film

06:50 Był taki dzień odc. 334
06:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial
07:50 Ex libris
08:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 49
08:35 Flesz historii 
09:05 Bezpieka 1944-56 odc. 2 - film
10:00 Sensacje XX wieku odc. 91
10:30 Sensacje XX wieku odc. 92
11:05 Spór o historię odc. 156
11:40 Armenia patrzy na Europę...
12:10 Królowa Bona odc. 11 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 8 - serial
14:25 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 8 - serial
16:05 Marzyciele odc. 14
16:40 Bezpieka 1944-56 odc. 3 - film
17:30 Ex libris
17:45 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 3
18:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 12 - serial
19:55 Po latach niewoli wstaje Polska  
 1914-1918 - film
21:00 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 3 - film
22:00 Jak było? odc. 23
22:40 Popioły - film
00:55 Sensacje XX wieku odc. 89

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
08:40 Świadkowie - serial
09:05 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 3 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Koncert prof. Juliana   
 Gembalskiego w Sanktuarium 
 NMP Gwiazdy Nowej  
 Ewangelizacji i Świętego 
 Jana Pawła II 
13:10 Nuty nadziei - film
13:20 Kartka z kalendarza
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Papieski fotograf Adam Bujak  
 odc. 3
14:00 Dziesięć przykazań - serial
14:50 Święty Augustyn - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery Cykl reportaży
18:00 Reprezentacyjny Zespół  
 Artystyczny Wojska Polskiego 
 w Centrum Kongresowym 
 ICE Kraków 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 21 s. 3 - serial
22:40 Wystarczy sobą być 
23:40 Wenezuela - San Félix

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1393 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 145 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 201
11:25 Rodzinka.pl odc. 42 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:15 Cena miłości odc. 67
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1393 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 44 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 191 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 76 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1929 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 56
20:55 M jak miłość odc. 1394 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Tu się żyje - film
00:05 Rodzinka.pl odc. 246 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2319

11:00 Ukryta prawda odc. 963 - serial

12:00 Szpital odc. 852 - serial

13:00 Szkoła odc. 615 - serial

14:00 19+ odc. 316 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 8

15:30 Szkoła odc. 616 - serial

16:30 19+ odc. 317 - serial

17:00 Szpital odc. 853 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 964 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5479

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2771 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 205

21:30 Diagnoza odc. 9 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1141

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 9 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 698 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 699 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 3 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 766 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 47 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 713 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2750 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 639 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3748
16:30 Na ratunek 112 odc. 282 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 272 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2751 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 300 - serial
20:05 Ślad odc. 13 - serial
21:05 Ślad odc. 14 - serial
22:05 Suma wszystkich strachów - film
00:45 Zła kobieta - komedia 

07:05 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Daleko od szosy 10:00 Sensacja XX wieku

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

Dwaj detektywi prowadzą śledztwo w sprawie 
zniknięcia jednej z pacjentek zakładu 
psychiatrycznego dla kryminalistów mieszczącego 
się na wyspie. Wkrótce nadciąga huragan, 
a w więzieniu wybucha bunt.

Egiptolog Daniel Jackson odczytuje tajemnicze 
hieroglify. Wyzwala moc ukrytą w pierścieniu 
z pozaziemskiego metalu, a dzięki temu komandosi 
i naukowiec wyruszają na obcą planetę.

„Gwiezdne wrota”
(1994r.) TV 4 21:00

„Wyspa tajemnic”
(2010r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 355 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 47 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 76 s. 6 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 141 s. 11 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 118 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Żyjąc wśród wilków - film
14:00 Elif odc. 356 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 50 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 48 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 8 - serial
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3365
18:30 Korona królów odc. 119 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie arcybiskupa Stanisława  
 Gądeckiego na uroczystość 
 Wszystkich Świętych 
 Przemówienie 
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 51 - serial 
21:00 Wielki test o powietrzu
22:25 Między światami - film
23:25 Sztandary Niepodległości 
00:25 Bez tożsamości 
 odc. 2 s. 2 - serial 

05:10 Ukryta prawda odc. 372 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 152 - serial 

07:05 Szpital odc. 433 - serial 

08:05 Brzydula odc. 45 - serial 

08:35 Brzydula odc. 46 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 708 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 153 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 607 - serial 

14:55 Szpital odc. 434 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 19 s. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 47 - serial 

18:25 Brzydula odc. 48 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 709 - serial 

20:00 Wyścig po życie - film

21:55 Family: Dzieci psychodelicznej  

 sekty - film

00:05 Coś - horror 

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 4
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 4 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 5 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 51
09:00 Septagon odc. 34 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 23
11:25 Benny Hill odc. 28
12:00 Detektywi w akcji odc. 6 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 167
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 471 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 41 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 41 - serial 
18:00 Septagon odc. 35 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 472 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 243 - serial
21:00 Oko za oko odc. 9 - serial 
22:00 Wzgórza mają oczy - horror 
00:20 Trampolina odc. 5

06:00 Kontrakt na miłość odc. 58 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 81
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 53 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 92 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 139 s. 3 - serial 
20:00 Noe: Wybrany przez Boga - film
22:50 Życzenie śmierci II - dramat
00:35 Następny jesteś ty - thriller 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Hannah Arendt - film

10:35 Krzesany Balet 

11:00 Maria Curie odc. 1 - serial

12:35 Maria Curie odc. 2 - serial

14:10 Studio Kultura - rozmowy

14:30 Słodkie oczy - komedia 

15:40 Taśmy Kultury odc. 27

15:55 Taśmy Kultury odc. 28

16:20 Historia pewnej miłości - komedia 

17:30 Chce się żyć - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Gebo i cień - dramat

22:05 Pegaz odc. 110

22:40 Przeżyć: Metoda Houellebecqa  

 - film

00:05 Niespokojni - melodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 335
07:00 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 12 - serial
07:55 Archiwum zimnej wojny odc. 10
08:35 Jak było? odc. 23
09:15 Bezpieka 1944-56 odc. 3 - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 89
10:40 Sensacje XX wieku odc. 90
11:15 Po latach niewoli wstaje Polska  
 1914-1918 - film
12:20 Królowa Bona odc. 12 - serial 
13:15 Ex libris
13:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 9 - serial
14:30 Morskie Oko nasze
15:15 Ex libris
15:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial
16:35 303 - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial
18:50 Napoleon odc. 1 - serial 
19:55 Instynkt przetrwania odc. 6 - serial
21:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 6 - film
22:00 Koło historii odc. 30
22:35 Epitafium dla Barbary  
 Radziwiłłówny - dramat
00:10 Sensacje XX wieku odc. 168

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 2 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Proces przeciwko szatanowi  
 - film
14:00 Effetha - okno na świat - film
14:45 Inwazja pogan: Halloween 
 - cukierek albo psikus - film
15:30 Petra - tajemnicze miasto 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Sens przemijania 
16:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus - Droga Narodu  
 Wybranego - film

06:00 M jak miłość odc. 1394 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 146 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 202
11:25 Rodzinka.pl odc. 43 s. 2 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 68
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1394 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:00 Nabożeństwo na Święto  
 Reformacji w Ozorkowie
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 192 s. 9 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 77 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1930 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1931 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 21 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 718 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 204 - serial 
22:35 Dotyk miłości - melodramat 
00:55 O mnie się nie martw 
 odc. 111 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2320

11:00 Ukryta prawda odc. 964 - serial

12:00 Szpital odc. 853 - serial

13:00 Szkoła odc. 616 - serial

14:00 19+ odc. 317 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8

15:30 Szkoła odc. 617 - serial

16:30 19+ odc. 318 - serial

17:00 Szpital odc. 854 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 965 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5480

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2772 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 206,

21:30 Ameryka Express odc. 9

23:05 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia

01:15 Oszuści odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 700 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 701 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 4 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 767 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 48 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 714 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2751 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 640 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3749
16:30 Na ratunek 112 odc. 283 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 273 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2752 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 94 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 537 - serial
20:40 Zła kobieta - komedia
22:40 Jutro będzie futro - komedia 
00:50 Obsesja - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 08:35 Hannah Arendt 10:10 Sensacje XX wieku

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

Były policjant zabiera rodzinę na wycieczkę 
do Kalifornii. W trakcie podróży psuje im 
się samochód. Okazuje się, że pustkowie 
zamieszkiwane jest przez grupę polujących na 
ludzi górników mutantów.

Nowy Jork jest terroryzowany przez złowieszczego 
Shreddera i jego Klan Walczących Stóp. By 
uratować miasto, cztery wojownicze żółwie ninja 
łączą siły z dziennikarką i kamerzystą.

„Wzgórza mają oczy”
(2006r.)  TV 4 22:00

„Wojownicze żółwie ninja”
(2014r.) TVN 23:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 11 8 °C
 opady: 0,1 0,4 mm
 ciśnienie: 1016 1015 hPa
 wiatr: 26 24 km/h 

 temperatura: 9 4 °C
 opady: 0,6 2,5 mm
 ciśnienie:  1014 1020 hPa
 wiatr: 23 25 km/h 

 temperatura: 7 5 °C
 opady: 4 1,5 mm
 ciśnienie: 1015 1014 hPa
 wiatr: 38 30 km/h 

 temperatura: 8 7 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1016 1019 hPa
 wiatr: 32 9 km/h 

 temperatura: 9 6 °C
 opady: 2 0,5 mm
 ciśnienie: 1018 1016 hPa
 wiatr: 25 18 km/h 

 temperatura: 7 5 °C
 opady: 0,1 0,4 mm
 ciśnienie: 1015 1010 hPa
 wiatr: 17 19 km/h 

 temperatura: 9 6 °C
 opady: 1 0,2 mm
 ciśnienie: 1006 1000 hPa
 wiatr: 23 20 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

sernik mleczny

Czwartek 25 października 2018 rozrywka 21
ŚR
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składniki (dwie porcje): 

1 kg twarogu (może być z wiaderka)
8 jaj
1 szkl. cukru
cukier waniliowy
1,5 szkl. mleka w proszku
2 budynie śmietankowe
1,5 szkl. mleka
150 g masła
szczypta soli
3 op. herbatników petit Beurre
masa kajmakowa (z puszki)

sposób wykonania:
Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Rozpuścić masło. Twaróg, żółtka, cukier wa-

niliowy, mleko w proszku, sól i wystudzone masło wymieszać krótko mikserem, dodać budynie roz-
puszczone w mleku i jeszcze raz wymieszać. Białka ubić na sztywno z cukrem. Za pomocą szpatułki 
lub łyżki delikatnie wymieszać płynną masę twarogową z białkami. 

Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, na dnie ułożyć herbatniki. Wlać masę sernikową. Do 
piekarnika wstawić naczynie żaroodporne wypełnione gorącą wodą, a potem wstawić ciasto. Piec  
20 min. w 180 st. C (bez termoobiegu), a potem jeszcze ok. 1 godz. w 160 st. C. Wystudzić w piekarniku, 
przy uchylonych drzwiczkach.

Masę kajmakową rozpuścić, wstawiając puszkę do gorącej wody lub delikatnie podgrzewając jej 
zawartość. Rozprowadzić na przestudzonym serniku. 

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Zajęcia dodatkowe 
dla twojego dziecka

RODZICIELSTWO  Basen, karate, taniec, szkoła muzyczna, kółko teatralne, dodatkowy angielski – jakie 
zajęcia pozalekcyjne wybrać dla dziecka, by były pożyteczne?

Nastały takie czasy, że 
dzieci ciągle muszą „coś robić”. 
Świat zmierza do przodu, nauka 
w szkole przestaje wystarczać. 
W trosce o przyszłość naszych 
pociech, staramy się im zapew-
nić jak najlepsze zaplecze edu-
kacyjne. Odpowiednie zajęcia 
dodatkowe powinny nie tylko 
uczyć, ale także bawić. Jednak 
im więcej możliwości, tym trud-
niej wybrać. 

Zanim zaplanujecie dziecku 
czas wolny, koniecznie skon-
sultujcie wszystko z głównym 
zainteresowanym. Po lekcjach 
w szkole, gdzie nasza pocie-
cha ma narzucone przedmioty, 
których musi się uczyć, warto 
wybrać coś, co pozwoli na roz-
winięcie wyobraźni twórczej, 
kontaktów społecznych oraz 
sprawności ruchowej. Zróbcie 
wspólnie krótką listę, uwzględ-
niając jego/jej wymarzone za-
jęcia dodatkowe oraz takie, 
które wpłyną bezpośrednio na 

kreatywny rozwój. Przed złoże-
niem deklaracji wzięcia udziału 
w określonych zajęciach, warto 
zapisać się na lekcję pokazową. 
Jeśli więc korci cię, by zapisać 
syna czy córkę na lekcje gry na 
skrzypcach, bo sama niegdyś 
o tym marzyłaś, upewnij się, 
czy twoja pociecha również tego 
chce. 

Dziecko ma głos
Najgorszym doradcą są nie-

spełnione marzenia rodziców. 
Dlatego w tej kwestii głos de-
cydujący powinna mieć osoba 
najbardziej zainteresowana, bo 
przecież zajęcia dodatkowe mu-
szą nie tylko dawać korzyści edu-
kacyjne, lecz przede wszystkim 
sprawiać przyjemność. Jednak 
nie polegaj wyłącznie na chęci 
dziecka, raczej mu pomóż wy-
brać, niczego nie narzucając, ale 
odradzając wybór, który mógłby 
być nietrafny. Ważne jest, by nie 
ulegać modzie, tylko realizować 
indywidualne potrzeby dziecka. 

Rodzic powinien przyjrzeć się 
temu, kto prowadzi zajęcia i kto 
na nie uczęszcza.

Sygnały przemęczenia
Wybierając zajęcia pozasz-

kolne, warto też pamiętać, że 
czas wypełniony do maksimum 
to nie jest najlepszy pomysł, ale 
druga skrajność i zupełna rezy-
gnacja z rozwijania pasji i zain-
teresowań dziecka, też nie jest 
właściwą drogą. We wszystkim 
musi być zachowana proporcja. 
Jeśli dziecko tym, co robi będzie 
zmęczone, to zamiast przyspie-
szyć jego rozwój, możemy go 
spowolnić, a nawet doprowadzić 
do depresji. Bacznie obserwuj-
my, czy nie nałożyliśmy na nie 
zbyt wielu obowiązków i czy na-
sza pociecha potrafi udźwignąć 
wszystkie zadania. Najważniej-
sze jest, aby dać dziecku moż-
liwość wyboru, nie 5-6 zajęć, ale 
2-3 maksymalnie. 

Gdy lekcje kończą się późno, 
a pracy domowej jest sporo, le-
piej ograniczyć zajęcia pozalek-
cyjne do jednego albo zupełnie 
z nich zrezygnować. Jeśli zbyt 
wysoko postawisz poprzeczkę, 
dziecko nie będzie dawało sobie 
rady. Zajęcia dodatkowe należy 
wybrać w taki sposób, by nie 
kolidowały z harmonogramem 
lekcji, a później czasem prze-
znaczonym na odrabianie lekcji. 

Zajęcia pozalekcyjne nale-
ży podzielić na dwie grupy. Do 
pierwszej można zaliczyć kursy 
ogólnorozwojowe, kładące na-
cisk na zainteresowania, dodat-
kowe umiejętności, pomagające 
dzieciom odnaleźć hobby. Do 
drugiej grupy zaliczamy zajęcia 
edukacyjne, korepetycje, zajęcia 

zwiększające kompetencje na-
szych pociech. 

Co wybrać?
Jeśli twoje dziecko jest nie-

śmiałe, zaproponuj mu kurs 
tańca. To idealny sposób na 
ćwiczenie odwagi. Poszczegól-
ne szkoły tańca często uczą 
wszystkich gatunków tańca: od 
ludowego, przez klasyczne, po 
nowoczesny.

Zajęcia plastyczne sprawdzą 
się w przypadku pociech z dużą 
wyobraźnią. Gdy dziecko chętnie 
rysuje, maluje i lepi z plasteliny, 
to czas wolny wypełniony w taki 
sposób rozwinie jego wyobraź-
nię. Podczas przygotowania 
dziecka do takich zajęć, warto 
zwrócić uwagę na jakość pro-
duktów, które będą używane. 
Kredka kredce nierówna. 

Można także zastanowić się 
nad zajęciami ruchowymi. Coraz 
bardziej popularne, zwłaszcza 
wśród chłopców, są szkoły wal-
ki. Również wiele dziewczynek 
decyduje się ćwiczyć karate czy 
judo. Trochę ruchu przyda się 
każdemu dziecku – zwłaszcza 
jeśli sporo godzin spędza w ław-
ce; a przede wszystkim temu, 
które rozpiera energia. Zajęcia 
ruchowe są dobrym pomysłem 
dla dziecka lubiącego aktywność 
ruchową, wysiłek, wyzwania. 
Propozycji jest wiele.

Warsztaty teatralne to 
świetny pomysł dla małych ar-
tystów. Dzieci uczą się na nich 
grać, same przygotowują kostiu-
my i scenografię, a także wysta-
wiają przedstawienia. Dają tak-
że możliwość ekspresji swoich 
emocji i wrażliwości. Natomiast 
wcielanie się w bohaterów na 

scenie rozwija empatię.
Decydując się na zapisanie 

swojej pociechy na zajęcia do-
datkowe, musisz także pamię-
tać, że to nie tylko obowiązek 
dla dziecka, ale także dla ciebie. 
Bardzo często zajęcia odbywają 
się poza szkołą, oferowane są 
przez domy kultury, lokalne klu-
by sportowe, wyspecjalizowane 
firmy edukacyjne, a tam trze-
ba dziecko przywieźć, a później 
odebrać. Planując grafik zajęć, 
weźmy pod uwagę własne go-
dziny pracy, dojazd, lokalizację 
placówki, odległość od miejsca 
zamieszkania czy zakładu pra-
cy.

Mimo że języki obce są 
przedmiotami obowiązkowymi 
w szkole, to wciąż wielu rodzi-
ców i dzieci decyduje się, by po-
głębiać swoją wiedzę w tej dzie-
dzinie. Warto pamiętać, że takie 
lekcje niewątpliwie zaprocentu-
ją w przyszłości.

Pamiętajmy też o tym, żeby 
przy wyborze zajęć sprawdzić, 
czy dana placówka ma odpo-
wiednie przygotowanie do tego, 
by organizować czas wolny dzie-
ciom. 

Zajęcia pozalekcyjne powin-
ny przynosić jak najwięcej ko-
rzyści. Ważne, by dziecko cho-
dziło na nie przede wszystkim 
z przyjemnością, a nie z powodu 
przykrego obowiązku lub tylko 
dlatego, by zaspokoić wygóro-
wane ambicje rodziców. Warto 
pamiętać, że dziecko to wciąż 
dziecko i po szkole powinno 
mieć przede wszystkim czas na 
zabawę. 

(mb)
fot. pixabay/ilustracyjne
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Nadwiślański spacer
TURYSTYKA  Dolina Wisły – jedynej rzeki w Europie, która płynie swoim nurtem, nieuregulowanym 
ręką człowieka – wymaga specjalnej troski i ochrony. Warto wybrać się do Zespołu Parków Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego na jesienny spacer lub przejażdżkę rowerową

Zespół Parków Chełmińskie-
go i Nadwiślańskiego został po-
wołany w 2003 roku. Zajmuje on 
obszar ponad 60 tys. ha i leży 
na terenie 16 gmin wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, 
wzdłuż obu brzegów Wisły. Jego 
granice zamykają dwie miejsco-
wości: Bydgoszcz i Nowe. Stolica 
parku mieści się Świeciu nad Wi-
słą. W ZPCiN jest 14 rezerwatów 
i ponad 100 pomników przyro-
dy. Nie brakuje też atrakcji tury-
stycznych i historycznych. 

Na uwagę na pewno za-
sługuje Chełmno, czyli miasto 
zakochanych. Leży na prawym 
brzegu Wisły i jest usytuowane 
przy trasie na Gdańsk. Słynie 
z zabytkowych kościołów. Jeden 
z nich to Bazylika Wniebowzięcia 
NMP, z której wieży, udostępnia-

nej dla turystów, rozpościera się 
wspaniały widok na panoramę 
miasta, m.in. na świątynie św. 
Jakuba Starszego czy św. Du-
cha. Średniowieczne Chełmno 
to zabudowa z czerwonej cegły, 
która dominuje w zabytkowych 
budynkach i murach obron-
nych. Odmienny jest natomiast 
renesansowy ratusz, który jest 
koloru białego. Właśnie ratusz 
i całkiem spory rynek przycią-
gają wielu turystów. W pobliżu 
deptaka można znaleźć ławecz-
kę zakochanych, na której moż-
na chwilę odpocząć, a przyniesie 
to szczęście w związku.

Niedaleko Chełmna znajdu-
je się miejsce historyczne, czyli 
góra zamkowa w Starogrodzie. 
Tu w XIII wieku wzniesiono za-
mek krzyżacki, gdzie podpisa-

no akty lokacyjne dla Torunia 
i Chełmna. To również miejsce 
kultu religijnego, gdyż w mu-
rach zamkowych były przecho-
wywane relikwie św. Barbary. 
Niestety, zamek nie doczekał 
naszych czasów. Pozostało tylko 
wzniesienie, skąd rozpościera 
się widok na dolinę Wisły.

Twierdza Chełmno znajduje 
się w odległości około 6 kilome-
trów od samego miasta. Zbudo-
wana w latach 1901-1909 przez 
władze pruskie, rozbudowana 
w 1915, po wybuchu I wojny 
światowej. Miała być bastionem 
obronnym Dolnej Wisły. W skład 
twierdzy wchodzi 8 fortów pie-
choty, 4 schrony piechoty oraz 
2 baterie armat. Twierdza jest 
udostępniona do zwiedzania dla 
turystów, ale na poznanie jej hi-

storii trzeba zarezerwować spo-
ro czasu.

Świecie leży na lewym brze-
gu Wisły. Tu na uwagę zasłu-
gują ruiny zamku krzyżackiego 
z wieżą zamkową. Wysoka na 
ponad 34 m jest udostępniona 
dla turystów, ale tylko z prze-
wodnikiem. Z wieży widokowej 
widać w kierunku zachodnim 
zbocze Doliny Wisły, czyli Czar-
cie Góry ze strefą osuwisk. Je-
sienią w ruinach zamku odbywa 
się Maraton Piosenki Osobistej 
„Nocne śpiewanie”.

Nieopodal Świecia, w miej-
scowości Chrystkowo, znajduje 
się zabytkowa chata, wokół któ-
rej został utworzony Ośrodek 
Dydaktyczno-Muzealny z kolek-
cją drzew owocowych występu-
jących na terenie Dolnej Wisły.

Niedaleko Chełmna można 
z kolei odwiedzić jeden z licz-
nych rezerwatów przyrody. 
„Góra św. Wawrzyńca” to re-
zerwat z roślinnością stepową. 
Zajmuje ok. 0,75 ha i znajdzie-
my tam np. pięciornicę piasko-
wą czy ostnicę włosowatą. Góra 
św. Wawrzyńca to wał ziemny, 
na którym odkryto ślady arche-
ologiczne osady ludzkiej z 1065 
roku. Drugi z rezerwatów ste-
powych to „Zbocza Płutowskie”. 
Inną ciekawostką przyrodniczą 
są rezerwaty leśne „Płutowo” 
(ochroną objęty jest grąd sub-
kontynentalny) i „Łęgi na Ostro-
wiu Panieńskim” (unikatowy łęg 
wiązowo-jesionowy).

Zespół parków to korytarz 
ekologiczny fauny i flory, ale 
także korytarz turystki pieszej 
i rowerowej. Dla turystów pie-

szych wyznaczono kilkanaście 
szlaków o długości od kilku do 
kilkunastu kilometrów. Są to 
przeważnie szlaki wokół głów-
nych miejscowości parku, czyli 
Chełmna, Świecia czy Bydgosz-
czy. W szlakach rowerowych 
mamy bardzo duży wybór – od  
jednodniowych po wielodniowe, 
które wymagają od nas dyspozy-
cyjności i dobrego przygotowa-
nia. Najdłuższy jest szlak „Tysią-
ca jezior”, prowadzący z Francji 
do Rosji, oznakowany kolorem 
zielonym (szlak Euro-Route R1). 
Jego długość na naszym odcinku 
to 200 kilometrów. W skład tego 
szlaku wchodzi bardzo ciekawy 
odcinek o długości około 86 ki-
lometrów, który nas zaprowadzi 
do Torunia i Grudziądza. Szlak 
pomarańczowy na prawym brze-
gu Wisły prowadzi z Dobrzynia 
n/Wisłą do Torunia i Chełmna, 
a szlak idący lewą stroną Wisły 
– z Włocławka, przez Bydgoszcz, 
do Świecia.

Na trasy tego tak dużego 
parku dobrze jest się wybrać 
także w okresie letnim, kiedy 
to gospodarze poszczególnych 
gmin organizują liczne imprezy, 
np. festiwal smaku i święto mio-
du w Grucznie. 

Poznanie Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego Parku Krajo-
brazowego wymaga sporo cza-
su, ale przede wszystkim chęci 
aktywnego spędzenia go. W te 
strony naszego województwa 
możemy z powodzeniem wy-
brać się kilkukrotnie, by poznać 
ich uroki.

(Maw)
fot. wikipedia.org/pixabay

Chełmiński rynek z renesansowym ratuszem

Chrystkowo, chata mennonitów z 1770 roku Jeden z chełmińskich kościołów
Rezerwat roślinności kserotermicznej „Zbocza Płutowskie”, 
Starogród k. Chełmna 
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. Może będzie 
chodziło o przemeblowanie, a może o zmianę banku 
czy opiekunki do dziecka. W sprawach zawodowych 
postaraj się udowodnić, że jesteś kompetentny, a zy-
skasz ofertę współpracy albo dostaniesz awans.

Mimo jesieni, ty chcesz działać na zwiększonych ob-
rotach. Nie zabraknie ci energii, tylko jak ją spożyt-
kować? Jeśli chcesz zmienić pracę, wyślij aplikację 
bądź umów się na rozmowę. Wcześniej wybierz się na 
zakupy i kup sobie coś ładnego, to sprawi, że będzie 
bardziej pewna siebie. W sferze uczuć zaskoczenie: 
przyjaźń może nagle przerodzić się w miłość.

W pracy wreszcie poczujesz grunt pod nogami. 
Doda ci to pewności siebie i sprawi, że zaczniesz za-
stanawiać się, czy nie powinieneś starać się o wyż-
sze stanowisko. Szef dostrzeże twoje kierownicze za-
pędy i raczej będzie im przychylny. W tym tygodniu 
energii, witalności i kreatywności inni będą mogli ci 
pozazdrościć. W sprawach sercowych stabilizacja.

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które 
od jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci 
sprzyjają, możesz śmiało przystąpić do działania. 
Tydzień upłynie pod znakiem sukcesów, niezależ-
nie od tego, gdzie akurat będziesz. W pracy zasko-
czysz szefa formą intelektualną.

Jesteś błyskotliwy, otwarty na nowe przedsięwzięcia 
i masz wiedzę – to klucz do zawodowego sukcesu. 
Pamiętaj jednak o dawnych porażkach. Choć były 
bolesne, wiele cię nauczyły. Samotne Wagi mają 
szansę na spotkanie ciekawej osoby w nietypowym 
miejscu.

Wykaż się zdolnościami, które przecież posiadasz. 
Przyszła pora naprawienia błędów, które niedawno 
ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez problemu, 
bo przecież te potknięcia wynikały z natłoku zadań, 
a nie twojej niekompetencji. Rewolucja w sprawach 
sercowych.

Wiele spraw będzie teraz zależało od opinii lub 
działań osób postronnych. Skoro nie masz na nie 
wpływu, poddaj się ich biegowi. Niewykluczone, że 
czyjaś decyzja bardzo cię zdenerwuje. Żeby odre-
agować, zorganizuj weekendowy wypad z przyja-
ciółmi. Dobrze ci to zrobi.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu Baranów. 
Jeśli zamierzasz wybrać się na terapię, skorzystać 
z usług coacha, nauczyć się czegoś nowego, co spra-
wi, że będziesz czuł się lepiej sam ze sobą – teraz jest 
na to czas. Będziesz w nostalgicznym nastroju, ale 
nie daj się jesiennej chandrze. Chodź na spacery, 
zapisz się na zumbę lub jogę, przewietrz szafę.

W tym tygodniu będziesz miał nieco mniej energii, 
więc nie bierz się za realizację nowych planów, bo 
wszystko spali na panewce, a ty będziesz mocno 
rozczarowany. Zastanów się, co może ci się przydać 
w niedalekiej przyszłości? Znajomość programu 
komputerowego, języka, jakichś umiejętności? Po-
staw na coś pożytecznego, a w międzyczasie pod-
ładuj baterie.

Twoje plany nabiorą rozpędu i wreszcie poczujesz, 
że wszystko rusza do przodu. Z dnia na dzień będzie 
lepiej, także w sferze finansowej. Twoje konto od-
czuje przypływ gotówki, ale musisz działać aktywnie, 
pokazywać się na spotkaniach i uczestniczyć w dys-
kusjach. Wszystko toczyć się będzie dynamicznie, 
pamiętaj o zachowaniu równowagi.

Nagle okaże się, że nie dajesz sobie rady z zadaniami, 
których niedawno się podjąłeś. Pora przyznać: sytu-
acja cię przerasta. Z pokorą podejdź do porażki, każde-
mu zdarza się podjąć złą decyzję. Wyciągnij wnioski na 
przyszłość i idź do przodu. Bądź ostrożny w sprawach 
uczuć. Możesz zaangażować się w relację, z której nie 
wyniknie nic dobrego.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przyjem-
nie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze pojawią się 
szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się je wykorzy-
stać. W sferze zawodowej również spokój. Twoja pozy-
cja się poprawia, zyskałeś szacunek szefa i współpra-
cowników. Nie osiadaj jednak na laurach, bierz udział 
w dyskusjach, przedstawiaj nowe pomysły.

Kolorowanki dla dzieci
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Dzień patrona
Gmina WielGie  16 października w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła w Czarnem odbyły uroczyste obchody Dnia Patro-
na.

Klasa i szKoła PodstaWoWa W trzebieGoszczu
Pierwszaki: Paweł Boniecki, Oliwia Dankowska, Paweł Piotr Gajewski, Kac-
per Gutowski, Mateusz Maćkiewicz, Magdalena Maja Zowczak
Wychowawczyni: Aldona Maćkiewicz

Klasa i szKoła PodstaWoWa W Wólce
Pierwszaki: Maria Abramowicz, Zuzanna Jaskóła, Artur Jurek
Wychowawczyni: Martyna Sobecka

Fot. Lidia Jagielska

Witajcie na świecie!
Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

tymoteusz KrajeWsKi
 urodził się 18 paź-

dziernika w lipnowskim 
szpitalu, ważył 3,8 kg 
i mierzył 58 cm. Jest sy-
nem Krzysztofa i Malwi-
ny ze Stróży, ma brata 
Aleksandra

zuzia szymaneK
 urodziła się 17 paździer-

nika w lipnowskim szpita-
lu, ważyła 3,25 kg i mierzył  
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mariusza i Patry-
cji z Włocławk

niKola WiśnieWsKa
 urodziła się 13 paź-

dziernika w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 4 kg 
i mierzyła 56 cm. Jest 
córką Grzegorza i Mi-
randy z Lipna, ma brata 
Kacperka

tymon KWiatKoWsKi
 urodził się 15 paździer-

nika w lipnowskim szpita-
lu, ważył 3,1 kg. Jest synem 
Rafała i Justyny ze Skępego, 
a bratem Liliany

FiliP chmieleWsKi
 urodził się 19 paździer-

nika w lipnowskim szpi-
talu, ważył 4,45 kg i mie-
rzył 61 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mariusza i Be-
aty z Lipna

nadia sztuczKa
 urodziła się 18 paździer-

nika w lipnowskim szpita-
lu, ważyła 3,2 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Marcina 
i Agnieszki ze Świątkowizny, 
a siostrą Nikoli i Oliwii

daria jabłońsKa
 urodziła się 19 paździer-

nika w lipnowskim szpita-
lu, ważyła 3,8 kg i mierzyła  
58 cm. Jest córką Kuby i Do-
roty z Lipna, ma brata Da-
niela

Rozpoczęły się mszą św. 
pod przewodnictwem ks. pro-
boszcza Henryka Wysockiego 

w kościele parafialnym p.w. Św. 
Michała Archanioła w Czarnem. 
Uczniowie klas VI-VIII w monta-

żu słowno-muzycznym przybli-
żyli postać świętego Jana Pawła 
II. Tegoroczne hasło XVIII Dnia 
Papieskiego „Promieniowanie 
ojcostwa” było myślą przewod-
nią wzruszającego przedstawie-
nia, które przypomniało fakty 
z życia Karola Wojtyły.

Podczas uroczystości roz-
strzygnięty został konkurs pla-
styczny „Portret Jana Pawła II”. 
Za szkolne obchody Dnia Patro-
na odpowiedzialni byli: Hanna 
Kacprzak, Anna Winnicka, Anna 
Kostrzewska i Jarosław Jeżew-
ski.

(ak), fot. nadesłane
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Podwójna uroczystość
W miniony piątek uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu złożyli 
pierwsze szkolne ślubowanie, a nauczyciele uczcili dzień edukacji narodowej.

Gmina Lipno

Paweł Boniecki, Oliwia Dankows-
ka, Paweł Piotr Gajewski, Kacper 
Gutowski, Mateusz Maćkiewicz 
i Magdalena Maja Zowczak złożyli 
pierwsze szkolne ślubowanie. 
Dyrektor Joanna Wołodko pasowała 
każdego na ucznia szkoły w Trze-
biegoszczu, a wychowawczyni Aldona 
Maćkiewicz pomogła w odciśnięciu 
kciuka w księdze pamiątkowej. 
Pierwszoklasiści spisali się na szóstkę 
i nikt nie miał wątpliwości, że na mi-
ano uczniów zasługują.

– Pierwszoklasiści zostali 
hojnie obdarowani – zdradza dyrek-
tor szkoły Joanna Wołodko. – Za 
upominki i obecność serdecznie 
dziękujemy sekretarzowi gminy Lip-
no Krzysztofowi Milakowi, radnemu 
Krzysztofowi Pokłackiemu, Agnieszce 
Bedyk z Biblioteki Publicznej Gminy 
Lipno i przedstawicielce rady rodz-
iców Agnieszce Drzażdżewskiej. 
Nasza dzisiejsza uroczystość jest 

wyjątkowa, bo swoje wielkie święto 
mają i pierwszoklasiści, i nauczy-
ciele. Dzień nauczyciela to szczegól-
nie ważne wydarzenie w kalendarzu 
każdego, kto związany jest ze szkołą. 
W tym roku święto to wybrzmiewa 
jednak jeszcze bardziej uroczyście 
niż zazwyczaj, gdyż obchodzone jest 
w kontekście setnej rocznicy odzys-
kania przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Kochanowskiego w Trzebiego-
szczu postanowili zaproszonych na 
akademię gości przeprowadzić przez 
czasami trudną, a czasami bolesną 
i tragiczną historię nauczycielstwa 
polskiego. W swoim programie ar-
tystycznym zaznaczyli jak wielkiego 
wysiłku wymagało odbudowywanie 
polskości w latach międzywojennych. 
Główną część występów stanowi 
odtworzenie niewyobrażalnego 
zagrożenia czyhającego na wszyst-
kich, którzy uczyli bądź byli uczeni 

w duchu polskiego patriotyzmu 
w czasach okupacji. Grożąca za 
lekcje w języku polskim śmierć stale 
towarzyszyła prowadzącym tajne 
nauczanie i komplety.

Ważnym punktem spotka-
nia było oddanie hołdu minutą 
ciszy wszystkim, którzy stracili 
życie tylko dlatego, że chcieli uczyć. 
W poruszającym i pouczającym wid-
owisku nie mogło zabraknąć patrona 
szkoły w Trzebiegoszczu Jana Kocha-
nowskiego. Za merytoryczną stronę 
uroczystości odpowiadał Piotr Arent, 
za część artystyczną Rafał Ługowski 
i Piotr Arent, natomiast oprawa sce-
niczna zawdzięczała swój niepow-
tarzalny charakter i przenoszący 
w dawne czasy nastrój Małgorzacie 
Witkowskiej.

Nagrody dyrektora szkoły otrzy-
mali w tym roku: Małgorzata Wit-
kowska, Aldona Maćkiewicz i Marek 
Baliński. – Cieszę się szczególnie, 
bo Marek Baliński nagrodę odbiera 
dzień po zdobyciu przez naszych uc-
zniów pierwszego miejsca w lipnows-
kich zawodach sportowych w piłkę 
nożną, a więc to też potwierdza, że 
na tę nagrodę bardzo zasłużył – nie 
kryje dumy z sukcesów szkolnych 
dyrektor Wołodko.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Julia Maria Gurtowska, Michał 
Gutowski, Aleksander Górczyński, 
Julia Iglewska, Adrianna Jagielska, 
Gabriela Lendzion, Michał Matusze-
wski, Igor Rychlewski i Klaudia 
Wojciechowska wstąpili zasłużenie 
i oficjalnie w szeregi uczniowskiej 
braci szkoły w Jastrzębiu. Poprzedziły 
ten ważny moment ponad 
miesięczne przygotowania pod czu-
jnym okiem wychowawczyni Renaty 
Kalinowskiej. W piątkowe południe 
pierwszaki zachwyciły tańcem, 
śpiewem i wierszem wszystkich, lic-

znie zgromadzonych w sali gimnas-
tycznej gości, złożyły ślubowanie na 
sztandar szkoły, a potem dzielnie 
przyjęły akt pasowania w wykonaniu 
Ireny Retlikowskiej, dyrektora szkoły.

– Wszystko poszło zgod-
nie z planem, nie było żadnych 
pomyłek i wszystkim podobały się 
nasze występy, bo zebraliśmy głośne 
brawa – mówią pierwszoklasiści. – 
Najważniejszy jest ślad w księdze 
szkolnej, no i już czekają na nas pr-
ezenty.

A z prezentami do uczniów 

pospieszyli i samorządowcy z wice-
wójtem Kazimierzem Mątowskim 
i radnym Andrzejem Chojnickim na 
czele, i szefowa biblioteki gminnej 
Ewa Rozen, i dyrekcja z nauczycie-
lami, i uczniowie, i rodzice.

– Już dzisiaj mogę zdradzić, że 
za rok przy szkole zbudujemy no-
woczesne boisko – mówił radny 
Chojnicki. – A wiosną będziemy mieli 
siłownię zewnętrzną przy naszej sz-
kole – dodaje dyrektor Retlikowska.

Były też nagrody dla nauczycieli, 
bo w piątek społeczność szkolna 
w Jastrzębiu świętowała podwójnie. 
Z okazji dnia nauczyciela uczniowie 
przygotowali dla swoich pedagogów 
upominki własnoręcznie zrobione, 
kwiaty i artystyczne niespodzianki 
z przebojowym i niepowtarzalnym 
tańcem kowbojskim w roli głównej, 
a dyrektor szkoły Irena Retlikows-
ka nagrodziła nauczycieli: Patrycję 
Mularską, Krzysztofa Kostrzewskiego 
i Iwonę Koszczkę.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Świętowali z Kochanowskim
GMINA LIPNO  W miniony piątek społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trze-
biegoszczu przyjęła do grona pełnoprawnych uczniów sześcioro pierwszoklasistów, a dyrektor Joanna 
Wołodko nagrodziła nauczycieli z okazji dnia edukacji

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Smakowicie w Wierzbicku
GMINA LIPNO  Po raz kolejny w Wierzbicku odbył się Festiwal Tradycji Smaku i Rękodzieła. Na stołach 
królowała gęsina i słodkości. Degustacji nie było końca, podobnie jak rozmowom i dobrej zabawie

Co roku w festiwalu biorą 
udział różne koła gospodyń, aby 
możliwa była integracja, a także 
wymiana doświadczeniami oraz 
przepisami na smakołyki z gęsi 
i nie tylko. – To już czwarty festi-
wal, który organizujemy w Wierz-

bicku. To jednak siódma edycja, 
gdyż wcześniej spotykaliśmy się 
w różnych miejscach – mówi Syl-
wia Graczykowska z Agencji Ubez-
pieczeniowej MINI-MAX w Lipnie. 
– Dla uczestniczek przygotowa-
liśmy dwa konkursy. Jeden z nich 

jest kulinarny, drugi zaś z ręko-
dzieła.

Podczas imprezy nie mogło 
zabraknąć współorganizatora czyli 
stowarzyszenia Wierzbiczanki. Na 
ich zaproszenie w festiwalu wzię-
ły tym razem udział gospodynie 
z Koła Kobiet Aktywnych Wioska, 
Koła Pań Trzebiegoszcz, Koła Go-
spodyń Wiejskich Maliszewo, Koła 
Gospodyń Wiejskich Popowo i Koła 
Gospodyń Wiejskich Grodzeń.

– To wspaniałe, że są jeszcze 
ludzie, którzy chcą kultywować 
tradycje polskiej wsi. Przygotowa-
ne potrawy z gęsi są przepyszne, 
a do tego pięknie wyglądają. Po-
twierdza to fakt, że szybko znik-
nęły ze stołów – oceniał Andrzej 
Szychulski, wójt gminy Lipno, któ-
ry był także członkiem jury wybie-

rającym najlepsze przystawki.
Kilkanaście potraw, słodkości 

i nalewek startowało w konkur-
sie kulinarnym. W kategorii dania 
mięsne jury najbardziej smako-
wała dziana kaczka przygotowa-
na przez Zofię Dykowską. Z kolei 
przystawka najlepiej oceniona to 
kaczka rollo autorstwa Honora-
ty Cackowskiej. Sernik na zimno 
znalazł się na pierwszym miejscu 
w porównaniu z innymi ciastami. 
Przygotowała go Agnieszka Be-
dykt. Rogale marcińskie Małgorza-
ty Zajachowskiej zajęły najwyższą 
pozycję na podium w kategorii 
desery. Wśród nalewek smakiem 
wyróżniła się nalewska cytrynowa 
z nutką miodu Renaty Sikory.

Podczas spotkania przepro-
wadzono kolejny konkurs kulinar-

ny. Reprezentantki kół gospodyń 
w ciągu godziny musiały przygo-
tować danie z kaczki. Kolejne zma-
gania odbyły się na polu rękodziel-
niczym. Do przygotowania była 
kompozycja świąteczna.

Spotkanie było również okazją 
do nauki. Ratownicy WOPR z Lipna 
przeprowadzili pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Odpowiedzie-
li także na pytanie uczestników, 
którzy szczególnie byli zaintereso-
wani sposobem udzielania pierw-
szej pomocy dzieciom w przypad-
ku zachłyśnięcia. Po szkoleniach, 
prezentacjach i konkursach przy-
szedł czas na wspólną zabawę ta-
neczną.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel.  
56 683 50 58

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31, tel. 
56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

Radmat-sklep motoryzacyjny, części i naprawa 
rowerów, tel. 726 235 076

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2996

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel.  
54 280 2996

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

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

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

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

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

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

Wynajmę pomieszczenia pod biuro w Go-
lubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17, kontakt tel.  
533 456 570 

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

Sprzedam dom z działką, 150tys, Wąbrzeźno, tel. 
500 864 052

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domy weselne/sale

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

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

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

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

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

Doradztwo/inwestycje

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Teraz Twoje ogłoszenie drobne ukaże się WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  
Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIE MOŻEMY PRZYJĄĆ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY
1. Wyślij treść ogłoszenia na adres e-mail: ogloszenia@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wyceną i nr konta do wpłaty.
2. Odwiedź nasze biuro i nadaj ogłoszenie osobiście: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyń

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 i na stronie www.golub-cgd.pl

Tworzymy 40 nowych miejsc pracy. 
Poszukujemy pracowników produkcji, 
operatorów wózków widłowych, kon-
trolerów jakości. Praca w Ostaszewie 
k. Torunia, 2 zmiany, umowa o pracę, 
darmowy dowóz do pracy, premie do 
wynagrodzenia. Szczegóły 608 549 221 
lub 606 773 819.

Szukam niani - szukam pani do opie-
ki nad roczną dziewczynką. Od pon. do 
pt., 8 h dziennie, Rypin, tel515 750 753

Rolnictwo

Sprzedam prosiaki, tel. 695 654 642 

Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam lub zamienię opryskiwacz polowy 
2500L-18, stan bardzo dobry, tel. 574 037 974

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek 
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
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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

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

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

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

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

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

Różne
Sprzedam samochód powypadkowy VW Passat 
B3 1991 1.8 + gaz, tel. 721 227 287

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

Sklady opału

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

Sport/rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

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

Transport

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

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

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

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

Finanse/bankowość
Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie 
kont osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Do-
brzyń, ul. Kościuszki 5 (godz. 8.00-17.00), tel.  
56 683 53 15

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

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

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

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

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

R+P+T Pożyczki bez BIK na raty do 20 
000 zł. Szybko i dyskretnie. Również 
na dowód. Dojazd do klienta. Za-
dzwoń! Tel. 572 148 143, 508 055 036

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

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

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

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

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

Komputery/IT

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 96

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 aluminiowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel.  
728 989 861

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

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

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

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

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

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

R E K L A M A

R E K L A M A

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829
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Na uroczystości zebrało się 
70 osób. Wśród zaproszonych 
gości byli m. in.: przedstawiciele 
władz patronackich uczelni KSW 
z Włocławka reprezentowane 
przez dra Władysława Kubiaka 
oraz dra Adama Wróbla, władz 
samorządowych gminy repre-
zentowanych m. in. przez prze-
wodniczącą rady gminy Halinę 
Sztypkę i wójta Tadeusza Wie-
wiórskiego. Wprowadzenia doko-
nał przewodniczący rady słucha-
czy Andrzej Capała.

– W czerwcu obchodziliśmy 
pięciolecie Waszej działalności, 
właśnie wchodzimy w szósty rok, 
który z pewnością także szybko 
minie. Czas biegnie tak szybko, bo 
macie szeroką gamę działalności. 
I za każdym razem warto pod-
kreślać dobrą współpracę naszej 
uczelni, przy której działają takie 
uniwersytety, z władzami gminy 
Wielgie – podkreśla dr Władysław 
Kubiak z Kujawskiej Szkoły Wyż-
szej we Włocławku.

Wykład inauguracyjny pt. 

„Trzy Polski” wygłosił dr Włady-
sław Kubiak. Wykład był połą-
czony z promocją książki „Dzieje 
Gminy Wielgie”. Po części oficjal-
nej odbyła się część artystyczna, 
podczas której wystąpił zespół 
ludowy „Chalinianki”. W części 
towarzyskiej było przyjemne za-
skoczenie uczestników spotkania 
wspaniałymi potrawami. Przy 
muzyce i symbolicznej lampce 
wina goście bawili się wspólnie 
przez kolejne dwie godziny.

Tekst i fot. (ak)

Okazją do uczczenia pole-
głych nauczycieli był obchodzony 
w szkole Dzień Edukacji Narodo-
wej. Podczas uroczystego apelu 
oddano także cześć patronowi 
szkoły, obrońcom Westerplatte, 
którzy stali się symbolem odwagi 
i męstwa. Tragiczna, a zarazem in-
spirująca historia obrony Wester-
platte z pewnością zasługuje na 
pamięć i uznanie, a w szczególno-
ści walczący wtedy bohaterowie, 

którzy pozostawili po sobie nie-
podważalny kapitał moralny.

Podczas części artystycznej 
zaproszeni goście odczytali zapi-
ski żołnierzy z dni walki. Wśród 
lektorów znaleźli się nauczyciele 
i byli dyrektorzy szkoły, a także 
córka jednego z westerplatczyków. 
– Zbliża się wyjątkowa dla nas Po-
laków data – setna rocznica odzy-
skania niepodległości. Pragniemy 
podziękować tym, którzy walczyli 

w obronie naszej wolności. Wśród 
nauczycieli pracujących w tłu-
chowskiej szkole podstawowej byli 
także byli bohaterowie, dlatego 
pragniemy uczcić ich pamięć i po-
święcenie – mówi Krzysztof Dąb-
kowski, wójt gminy.

Podczas niezwykłej części ar-
tystycznej uczniowie zaprezento-
wali wiele przejawów patriotyzmu, 
chociażby tańcząc poloneza i śpie-
wając pieśni ojczyste. Wystąpił rów-
nież chór nauczycielski Gloria, pod 
przewodnictwem Romana Mellera. 
By odwaga i trud na zawsze za-
chowały się w umysłach i sercach 
uczniów oraz mieszkańców gminy, 
została odsłonięta i poświęcona 
tablica w hołdzie nauczycielom, 
którzy oddali życie za ojczyznę. 
Był to: Antoni Brzeziński, Henryk 
Dulczewski, Stefan Gralicki, Antoni 
Kutermankiewicz i Witold Prejs.

W takcie apelu zostały tak-
że przypomniane najistotniejsze 
fakty z długiej, bo już ponad 90-
letniej, historii tłuchowskiej pod-
stawówki.

Tekst i fot. (mb-g)

Wielgie

Nowy rok akademicki UTW
12 października w sali Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie odbyła się uro-
czysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 wielickiego oddziału Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

złożyli hołd walczącym nauczycielom
TŁUCHOWO  W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Tłuchowie złożyli hołd pedagogom, którzy oddali życie za ojczyznę podczas II wojny świa-
towej

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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rekordowe zawody
PŁYWANIE  W minioną sobotę zawodnicy klubu pływackiego NEMO Lipno godnie zaprezentowali się 
w Wąbrzeźnie, zdobyli trzy złote medale i ustanowili 31 rekordów życiowych
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To były bardzo udane wystę-
py pływackie naszych reprezen-
tantów. Podopieczni lipnowskiego 
klubu Nemo zaliczyli tym samym 
niezwykle udany start w istot-
nych, bo pierwszych w tym sezo-

nie zawodach pływackich. – Nasi 
reprezentanci wystąpili wśród 293 
zawodników z 21 klubów i rywa-
lizowali o Puchar Burmistrza Wą-
brzeźna – opowiadają trenerzy 
Nemo. – Lipnowscy zawodnicy aż 

14 razy stawali na podium. W cza-
sie zawodów nasi młodzi pływacy 
ustanowili 31 rekordów życiowych, 
co daje nadzieję na kolejne udane 
występy.

Złote medale zdobyli: Nikodem 

Maklakiewicz – 25 m stylem grzbie-
towym, Maciej Rakowski – 25 m 
stylem klasycznym oraz Stanisław 
Lewicki – 100 m stylem grzbieto-
wym. Na drugim stopniu podium 
dwukrotnie stanęła Lidia Dąbek, 
zdobywając srebrny medal w kon-
kurencjach 50 m stylem klasycz-
nym i 100 m stylem klasycznym, 
a także Maciej Józefowicz – 100 m 
stylem grzbietowym. Brązowe me-
dale do Lipna przywieźli: Filip Dą-
bek – 25 m stylem dowolnym, Ni-
kodem Maklakiewicz – 25 m stylem 
klasycznym, Olga Jagielska – 50 m 
stylem grzbietowym, Agata Kowal-

ska – 50 m stylem grzbietowym 
oraz Martyna Zakrzewska – 25 m 
stylem dowolnym i 25 m stylem 
grzbietowym i Gabriela Grzywińska 
– 50 m stylem klasycznym i 100 m 
stylem zmiennym. Ponadto Maciej 
Rakowski zajął III miejsce w klasyfi-
kacji punktowej FINA na najlepsze-
go zawodnika.

Naszym lipnowskim pływa-
kom gratulujemy i czekamy na ko-
lejne sukcesy, o którym tradycyjnie 
będziemy informować w CLI.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Grand prix rozpoczęte
14 października rozegrany został pierwszy turniej no-
wego sezonu Grand Prix Wichowa. W zawodach wzię-
ło udział 57 zawodników m. in. z Torunia, Bydgoszczy, 
Kutna, Sieradza, Płocka i innych miejscowości.

Tenis stołowy

Jak zwykle rywalizowano 
w dwóch kategoriach: open i 45+. 
W kategorii open prym wiedli za-
wodnicy z trzecioligowego LZS 
Jastrzębie. Zwyciężył Robert Ka-
peliński, pokonując w finale 3:2 
Grzegorza Ziółkowskiego (Gwiazda 
Bydgoszcz). Dalsze miejsca zajęli: 
Krystian Rybowicz, Marcin Choj-
nicki (LZS Jastrzębie), Rafał Kamiń-
ski (Fala Nowy Duninów), Bartosz 
Słomski (LZS Jastrzębie).

Jeśli chodzi o starszą kate-
gorię, to od początku ubiegłego 

sezonu króluje Robert Różyński 
(Borówno). Reszcie zawodników 
pozostaje walka o miejsce drugie. 
Tym razem w finale Robert poko-
nał Pawła Mikuckiego z Włocław-
ka. Za nimi uplasowali się: Piotr 
Adamczak (Trzemeszno), Mirosław 
Szatkowski (Kowal), Jarosław Ja-
giełka (Toruń), Józef Wojciechow-
ski (Radziejów). Na następny tur-
niej z cyklu Grand Prix Wichowa 
organizatorzy zapraszają wyjątko-
wo w sobotę 10 listopada.

(ak), fot. nadesłane

dokończenie ze str. 1
Skępe
Tutaj w pierwszej turze wygrał 

burmistrz Piotr Wojciechowski, 
który zdobył też większość w ra-
dzie. Szerzej o wynikach w Skępem 
piszemy na str. 4.

Wielgie
Na kolejną kadencję wybra-

no Tadeusza Wiewiórskiego, który 
zdobył 1.568 głosów (54,31 procent 
poparcia). 808 głosów zdobył An-
drzej Sieradzki (prawie 28 procent), 
421 głosów zdobył Janusz Koszyt-
kowski (niespełna 15 procent), zaś 
90 osób zagłosowało na Pawła 
Czekalskiego (3,5 procent). W radzie 
gminy większość ma SLD (8 man-
datów). 3 miejsca przypadły PSL, 
po 1 mandacie wywalczyły cztery 
mniejsze komitety. W radzie zasią-
dą: Franciszek Jankowski, Marianna 
Zaborowska, Krystyna Walkowicz, 
Mariusz Przybyszewski, Marcin 
Pilarski, Julia Markowska, Paulina 
Trokowska, Mirosław Dynakowski, 
Renata Mańska, Sebastian Pikus, 
Katarzyna Piątkowska, Radosław 
Ziółkowski, Mariusz Złakowski, Ha-
lina Sztypka i Marek Kowalski.

Tłuchowo
Tutaj od lat jest podobna sy-

tuacja i wójt Krzysztof Dąbkowski 
nie ma konkurenta. 1742 osoby za-
głosowały za tym, aby Dąbkowski 
pozostał na stanowisku, co stanowi 
prawie 90 procent poparcia. Tyl-
ko 206 głosów było przeciwnych. 
Większość w radzie będzie mieć 
PSL (9 mandatów). 3 mandaty 
przypadły dla KWW „Niezależny 
samorządowiec”, 2 mandaty Koali-
cji Obywatelskiej, 1 KWW Trzcianka. 
W radzie zasiądą: Elżbieta Wielgoc-
ka, Jadwiga Stawarz, Przemysław 
Wyrostkiewicz, Barbara Rykaczew-
ska, Jan Kokosza, Tamara Kalinow-

ska, Remigiusz Rykowski, Jacek Za-
bost, Paweł Grąbczewski, Wioletta 
Kuczmarska, Joanna Bukowska, 
Andrzej Łydziński, Ignacy Sobiecki, 
Stanisław Zych i Łukasz Struś.

Bobrowniki
Wójt Jarosław Poliwko zdobył 

1.135 głosów (prawie 66 procent po-
parcia), zaś Anatol Grzegorzewski 
594 głosy (34 procent). 13 mandatów 
w radzie przypadło PSL, 2 KO. W ra-
dzie zasiądą: Mariusz Gołębiewski, 
Marcin Kaźmirski, Janusz Sztuka, 
Daniela Kopczyńska, Dariusz Szy-
mański, Kamila Sztuczka, Jarosław 
Bojarski, Andrzej Chojnacki, Jolanta 
Parzniewska, Monika Rohde, Pauli-
na Sztuczka, Czesław Suski, Małgo-
rzata Piórecka, Marzena Stańczak-
Kaźmierska i Władysław Kraziński.

gmina Lipno
Wójt Andrzej Szychulski zdobył 

3.065 głosów (prawie 69 procent po-
parcia) i pokonał Edwarda Celmera, 
na którego zagłosowało 1.407 osób 
(31 procent). W radzie gminy 10 
mandatów będzie mieć PSL, 2 PiS, 
a pozostałe trzy miejsca obsadzą 
przedstawiciele mniejszych komi-
tetów. W radzie zasiądą: Rafał Has, 
Edward Celmer, Józef Górnicki, An-
drzej Chojnicki, Tomasz Wiśniewski, 
Anna Rozpędowska, Leszek Szajgic-
ki, Jan Kowalski, Krzysztof Kijewski, 
Małgorzata Jabłońska, Grzegorz Ję-
drzejewski, Janusz Lorenc, Wacław 
Ziemiński, Stanisław Strużyński 
i Robert Złakowski.

kikół
1.846 osób poparło Józefa Pre-

denkiewicza (60 procent), zaś 1.215 
(40 procent) Annę Baranowską. Aż 
12 mandatów w radzie przypadło 
PSL, 2 radnych wprowadziła Ba-
ranowska, skład uzupełni 1 osoba 
z KWW „Razem dla gminy Kikół”. 
W radzie zasiądą: Krzysztof Kucz-

kowski, Michał Osiński, Rafał Ba-
ranowski, Krzysztof Baranowski, 
Agnieszka Kocińska, Stanisław Pip-
czyński, Andrzej Spytek, Stanisław 
Będlin, Paweł Żuchowski, Renata 
Gołębiewska, Bożena Rakowska, 
Jarosław Kaźmierkiewicz, Jan Mar-
ciniak, Paweł Bocianowski i Jacek 
Sadowski.

Chrostkowo
Wójt Mariusz Lorenc zdobył 

1.018 głosów (64 procent poparcia), 
Mariusz Włodarczyk 438 głosów (27 
procent), zaś Dariusz Zalewski 137 
głosów (9 procent). 11 radnych bę-
dzie mieć wójt Lorenc, 4 PSL. W ra-
dzie zasiądą: Maria Kołodziejska, 
Łukasz Osada, Krzysztof Pipczyński, 
Marzena Maciejewska, Krzysztof 
Matyjasik, Leszek Krażewski, Paweł 
Kiełkowski, Zbigniew Witkowski, 
Paweł Chojnicki, Patryk Chojnicki, 
Dorota Jeziorska, Andrzej Zieliński, 
Zbigniew Krzywosiński, Edyta Foss 
i Ewelina Markowska.

Powiat
Władzę utrzymało Polskie 

Stronnictwo Ludowe, które zdo-
było 10 z 19 mandatów. 6 manda-
tów przypadło PiS, 2 KO, zaś 1 SLD. 
Zdecydowanie najwięcej, bo 2.039 
głosów zdobył starosta Krzysztof 
Baranowski (45 procent poparcia). 
W radzie powiatu zasiądą: Mariola 
Rybka, Dorota Łańcucka, Krzysztof 
Grzywiński, Jacek Góźdź, Andrzej 
Nowak, Tadeusz Gradkiewicz, Zbi-
gniew Agaciński, Sławomir Wi-
śniewski, Maria Kulig, Ryszard Do-
bieszewski, Jan Wadoń, Marzena 
Niekraś, Anna Smużewska, Mariusz 
Linkowski, Jerzy Kowalski, Grażyna 
Frymarkiewicz, Krzysztof Bara-
nowski, Małgorzata Rzepczyńska 
i Jacek Zająkała.

(ak), fot. archiwum

Powiat

Druga tura w Lipnie. 
Zmiana w Dobrzyniu
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Remis Mustanga
20 października o godz. 11.00 na stadionie w Dobrzy-
niu nad Wisłą UKS Mustang Wielgie zmierzył się z li-
derem III ligi kobiet Wdą Strażak Przechowo.

Piłka nożna

Do tej pory nasz zespół od-
niósł 3 zwycięstwa i 1 remis. Od 
początku spotkania Mustang za-
atakował i w 18. minucie po strzale 
Moniki Pikos z 15 metrów prowa-
dził 1:0. Jeszcze przed przerwą ze-
spół z Wielgiego mógł podwyższyć 
wynik, lecz brakowało szczęścia. 
W 30. minucie Ewelina Czubakow-
ska mogła podwyższyć prowadze-
nie, ale jej strzał zatrzymał się na 
poprzeczce. W 39. minucie zespół 
gości wyrównał po kontrataku 
i silnym strzale napastniczki z 10 
metrów.

W drugiej połowie wynik nie 

uległ zmianie. UKS mógł wygrać to 
spotkanie, ale 5 minut przed koń-
cem meczu zawodniczki Wdy wy-
biły piłkę z linii bramkowej. Mecz 
zakończył się remisem 1:1. Skład 
UKS-u: Olkiewicz, Fydryszewska, 
Leśniewska (72’ Kamińska), A. Że-
browska, Kwiatkowska, Detmer, 
Pikos, Czubakowska, Szczepaniak, 
Maćkiewicz, M. Żebrowska. Rezer-
wa: Wilińska, Lejmanowicz, An-
drzejewska, Raczkowska, Wender-
lich, Przyborowska. Kolejny mecz 
UKS rozegra na wyjeździe 28 paź-
dziernika z Fuksem Wielowicz.

Tekst i fot. (ak)

Nie licząc jednej wpadki 
u siebie z Wiślaninem Bobrowni-
ki, Mień jest w tym sezonie bez-
błędny i bezkompromisowy. Ma 
zdecydowanie najlepszą obronę 
z tylko 7 golami straconymi i czo-
łowy atak z 29 bramkami zdoby-
tymi. W dziewięciu meczach lip-
nowianie wygrali aż osiem razy 
i na jedną serię przed końcem 
rundy mają 5 punktów przewagi 
nad drugą Tłuchowią. Oznacza to, 
że już zostali mistrzami jesieni. 
A jest to możliwe m. in. dzięki 

niedzielnej wygranej w Kruszy-
nie.

Wiadomo było, że podopiecz-
nych Tomasza Strzeleckiego cze-
kało trudne spotkanie i takie 
też było. Do przerwy było 0:0. 
W drugiej połowie jako pierwsi 
trafili w 62. minucie gospodarze, 
ale już minutę później z karne-
go wyrównał Lewicki. Mecz był 
bardzo emocjonujący, a gra się 
zaostrzała, przez co sędzia po-
kazał sporo kartek. W tej wojnie 
nerwów lepsi byli przyjezdni, 

a gola na wagę trzech punktów 
i mistrzostwa jesieni zdobył w 85. 
minucie Szajgicki.

Ostatecznie Mień wygrał 2:1. 
Do rozegrania piłkarzom z Lipna 
pozostaje w tym roku jeszcze so-
botnie spotkanie z Victorią Smól-
nik na swoim boisku, początek 
o godz. 14.00. Bez względu na jego 
wynik lipnowianie spędzą zimę 
na pozycji lidera i będą w dru-
giej rundzie głównym faworytem 
w grze o awans do V ligi.

Tekst i fot. (ak)

Mień mistrzem jesieni
PIŁKA NOŻNA  Piłkarze z Lipna podtrzymali dobrą formę 
i wygrywając bardzo ważny mecz w Kruszynie, zapewnili sobie 
pierwsze miejsce w tabeli grupy II włocławskiej A-klasy po run-
dzie jesiennej
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