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Jan C. znęcał się nad żoną. 
Grozi mu 5 lat

SKĘPE  Jan C. przez prawie dwa miesiące znęcał się nad swoją żoną. Bił kobietę, wyrzucał z domu, groził 
śmiercią. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą. Grozi mu do 5 lat więzienia
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25 października 2018 roku 
w Prokuraturze Rejonowej w Lip-
nie zostało wszczęte dochodze-

nie w sprawie znęcania się psy-
chicznego i fizycznego nad żoną 
przez Jana C. w Skępem. Właśnie 

w tym dniu przedstawiono mu 
zarzut o to, że w okresie od 6 
września 2018 roku do 25 paź-
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dziernika 2018 roku w Skępem 
znęcał się fizycznie i psychicz-
nie nad małżonką.

– Jan C. wszczynał awantu-
ry, podczas których szarpał ko-
bietę, uderzał rękoma po głowie 
i całym ciele, kopał po całym 
ciele, groził pobiciem, pozba-
wieniem życia, zniszczeniem 
mienia, ośmieszał, wyganiał 
z domu. W dniu 25 październi-
ka 2018 roku opryskał pokrzyw-
dzoną nieustaloną substancją, 
doprowadzając do stanu bez-
bronności, a następnie popchnął 
pokrzywdzoną, w wyniku czego 
uderzyła głową w ławę – opisu-

je szczegóły rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej we Wło-
cławku, prokurator Wojciech Fa-
bisiak.

Oznacza to, że C. oskarżony 
jest o znęcanie się nad człon-
kiem rodziny, czyli o przestęp-
stwo z art. 207 § 1 kk. Grozi mu 
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Wobec podejrza-
nego prokurator zastosował do-
zór policyjny, nakaz opuszczenia 
lokalu oraz zakaz zbliżania się 
do pokrzywdzonej. Obecnie wy-
konywane są dalsze czynności 
procesowe.

(ak), fot. ilustracyjne
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Bezbłędna kadencja
GMINA LIPNO  Rajcy gminni spotkali się na czterdziestej, uroczystej, ostatniej sesji rady gminy. Były pod-
sumowania, podziękowania i plany. Wójt Andrzej Szychulski każdemu z radnych podziękował na owocną 
współpracę
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– Dzisiejsza, czterdziesta 
sesja rady gminy ma szczególny 
wymiar, bo jest to ostatnia sesja 
w tej kadencji – mówił wójt An-
drzej Szychulski. – Wszystko ma 
swój początek, ale też ma swój 
koniec. Ten czas minął nam bar-
dzo szybko, był to bardzo trud-
ny okres z wieloma zmianami 
w funkcjonowaniu samorządu. 
U nas udało się wykonać wie-
le cennych inicjatyw służących 
poprawie życia mieszkańców 

gminy. Nie było żadnej dziedzi-
ny życia, w której nie nastąpiły 
zmiany. Zawsze jest tak, że środ-
ków brakuje na coś, ale w naszej 
gminie zrealizowaliśmy inwe-
stycje na kilkadziesiąt milionów 
złotych. Nie byłoby to możliwe 
bez środków zewnętrznych, 
z Unii Europejskiej, PROW, EFS, 
RPO. Dziękuję radnym obecnej 
kadencji za to, że przyczynili się 
do tego, by w każdej miejsco-
wości wykonać zadania służące 

mieszkańcom. Nie jest możliwe, 
by wszędzie był taki sam zakres, 
ale o kolejności, wielkości, decy-
duje rada większością głosów. 
Uznaję, że nie popełniliśmy błę-
dów, zaspakajaliśmy potrzeby 
mieszkańców, wykorzystywali-
śmy środki zewnętrzne.

W uroczystej sesji uczest-
niczył starosta Krzysztof Ba-
ranowski, pracownicy urzędu, 
sołtysi, goście. Zastrzeżeń nie 
było, pochwał nie brakowało. 

Dąb jubileuszowy
11 listopada burmistrz Paweł Banasik zasadził w par-
ku miejskim dąb niepodległości. Drzewo ma przy-
pominać kolejnym pokoleniom o świętowaniu setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości.

Lipno

– 11 listopada to data nie-
zmiernie ważna dla każdego 
Polaka, to dzień odzyskania nie-
podległości, dzień urodzin naszej 
ojczyzny – mówił burmistrz Pa-
weł Banasik. – Wykorzystaliśmy 
szansę jaką stworzyła historia 
i po 123 latach niewoli odzyskali-
śmy orła białego, biało-czerwoną 
flagę, niepodległą ojczyznę. Rok 
2018 jest rokiem szczególnym, 
bo dokładnie sto lat temu nasza 

ojczyzna odzyskała niepodle-
głość. Dzisiejsze uroczystości to 
manifestacja miłości do ojczy-
zny i szacunku do jej historii, to 
także zwieńczenie niezwykłego 
jubileuszu, który ma wszystkim 
Polakom uzmysłowić, jak wiel-
kim darem jest wolna ojczyzna. 
A ojczyzna to nie tylko ziemia, 
terytorium, to także wszystko 
co na tej ziemi działo się z po-
kolenia na pokolenie. Zmagania 

Były konkrety i liczby. Wiemy, 
że w czasie tej kadencji samo-
rządowej w ramach funduszu 
sołeckiego w gminie Lipno roz-
dysponowano, w 36 sołectwach, 
aż 2,5 mln zł. Najwięcej z tej 
puli popłynęło, ze wskazania 
mieszkańców, na bezpieczeń-
stwo i drogi. Zbudowane zosta-
ły trzy oczyszczalnie ścieków, 
a władze dzięki nowym sta-
cjom uzdatniania wody uporały 
się z deficytem bieżącej wody 

w gospodarstwach lokalnych. 
Ten rok rozpoczął czas inten-
sywnej modernizacji i budowy 
dróg gminnych. Zgodnie z za-
łożeniem władz gminy bowiem 
priorytetem w tej kadencji była 
gospodarka wodna i ściekowa, 
a gdy teraz te inwestycje są za-
kończone, ruszyły inwestycje 
drogowe w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Finanse gminy Lipno 
są stabilne. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

o naszą niepodległość wypeł-
nione są tysiącami bohaterów, 
którzy oddali życie za naszą 
dzisiejszą wolność. Tym właśnie 
bohaterom poległym w obronie 
ojczyzny na różnych frontach, 
powstaniach, bitwach, co często 
prosto do nieba czwórkami szli, 
oddajemy dziś cześć i należny 
szacunek. Dobrze, że są takie 
dni jak dzisiejszy, kiedy możemy 
okazywać swoje przywiązanie do 
ojczyzny, kiedy przez wspólną 
modlitwę i uroczystości w miej-
scach pamięci, na swój lipnowski 
sposób budujemy lokalną wspól-
notę. Tradycyjnie zbieramy się 
przy pomniku niepodległości, 
by oddać hołd twórcom i obroń-
com odrodzonego sto lat temu 
państwa polskiego. Nie tylko 
wspominamy naszą historię, ale 
mamy też okazję do zastanowie-
nia się nad wspólną przyszłością. 
Czas nie stoi w miejscu. Współ-
czesny świat targany wieloma 
konfliktami uświadamia nam, 
że niepodległość nie jest dana 
raz na zawsze i bezwarunkowo. 
Stanie na straży wolności jest 
naszym obowiązkiem. Jak pisał 
prymas tysiąclecia kardynał Ste-
fan Wyszyński „sztuką jest umie-
rać dla ojczyzny, ale największą 
sztuką jest dobrze żyć dla niej”. 
Naszym obowiązkiem jest krze-
wienie patriotyzmu wśród dzieci 
i młodzieży. Szacunek dla historii 

i tradycji oraz wiedza i doświad-
czenie Polaków niech będą wkła-
dem w budowę kraju silnego, no-
woczesnego i dumnego. Wierzę, 
że dzisiejsze świętowanie budzi 
szczególny entuzjazm i jedność 
wśród wszystkich, inspirując nad 
do działania i budząc dumę ze 
wspaniałego dziedzictwa naro-
dowego. Zapewne podobna at-
mosfera towarzyszyła naszym 
rodakom sto lat temu skupionym 
wokół postaci marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Życzę wszystkim, 
by radość z odzyskanej niepod-
ległości towarzyszyła nam każ-
dego dnia i budziła w nas dumę 
z tego, że jesteśmy Polakami.

Burmistrz Banasik dziękował 
11 listopada wszystkim tym, któ-
rzy profesjonalnie i na wysokim 
poziomie organizowali i przy-
gotowywali wszelkie lipnowskie 
wydarzenia jubileuszowe, dy-
rektorom szkół i nauczycielom, 

pracownikom ratusza, księżom, 
mieszkańcom i wszystkim licz-
nie uczestniczącym w niedziel-
nym świętowaniu miejskim. 11 
listopada był w naszym mieście 
zwieńczeniem licznych uroczy-
stości poświęconych setnej rocz-
nicy odzyskania niepodległości, 
zwieńczeniem uroczystym, pod-
niosłym i namacalnym dziś i za 
kolejne sto i więcej lat. Bo nie ma 
ważniejszego symbolu niż drze-
wo, a zasadzone przez włoda-
rza miasta, w szczególnej chwili 
i w obecności licznie zebranych 
mieszkańców, będzie dla lipno-
wian symbolem radości z setnej 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości, okazją do wspomnień. Dąb 
niepodległości rośnie, od minio-
nej niedzieli, w parku miejskim 
im. Gabriela Narutowicza, tuż za 
pomnikiem niepodległości.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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oddali hołd zasłużonemu
GMINA LIPNO  W Wichowie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości świętowali nie tylko ważne dla 
Polski wydarzenie, ale także dali wyraz pamięci o osobie zasłużonej dla małej ojczyzny. Uroczyście odsło-
nięto tablicę poświęconą ks. Antoniemu Klimaszewskiemu

Uroczystości rozpoczęto 
w ośrodku kultury w Wicho-
wie, gdzie odprawiono specjal-

ną mszę świętą z tej okazji. Nie 
zabrakło mieszkańców Wicho-
wa, strażaków i ich rodzin oraz 

przedstawicieli władz i jed-
nostek kulturalnych i oświa-
towych. Następnie uroczyście 
przemaszerowano pod siedzibę 
jednostki OSP w Wichowie, na 
której zawisła tablica pamiąt-
kowa poświęcona ks. kan. Anto-
niemu Klimaszewskiemu, zało-
życielowi OSP w Wichowie (1913 
r.) oraz budowniczemu kościoła 
w Chełmicy Dużej. Uroczyście 
odsłonięto ją w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dzień wcześniej 
minęła także 100. rocznica jego 
śmierci.

– Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z tak pięknego jubile-
uszu. Jesteśmy tymi, którzy 

mogą świętować 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości. Cie-
szymy się z tego i radujemy, 
oddając szacunek i hołd wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
tego, że żyjemy w wolnym de-
mokratycznym, niepodległym 
państwie – mówił wójt gminy 
Lipno, Andrzej Szychulski. – 
Dziękuję wam druchom OSP za 
to, że dziś możemy się tu spo-
tkać i życzę, abyście dalej godnie 
kontynuowali tradycje waszych 
poprzedników – dodał.

Tego dnia podkreślano, że 
ks. Klimaszewski zapisał się 
w pamięci jako społecznik, który 
działał nie tylko na rzecz parafii 
i lokalnej społeczności, ale tak-

że podejmował działania służą-
ce dobru ojczyzny. Nie dane mu 
było jednak doczekać 11 listopa-
da 1918 r. Zmarł dzień przed tym 
historycznym wydarzeniem.

Uroczystego poświecenia ta-
blicy dokonał ks. Henryk Wysoc-
ki, proboszcz parafii w Chełmicy 
Dużej, który w obecności wika-
rego celebrował również mszę 
świętą. Po tym krótkim apelu 
uczestnicy wydarzenia ponow-
nie udali się do ośrodka kultu-
ry, gdzie wysłuchali „Koncertu 
dla Niepodległej”. Czekał tam na 
nich również poczęstunek.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Dobrzyń nad Wisłą

Świętowali stulecie
Dzień Niepodległości i wyjątkową, bo setną roczni-
cę odzyskania suwerenności świętowali także miesz-
kańcy Dobrzynia i okolic. Nie zabrakło nabożeństwa, 
przemarszu korowodu na plac Wolności, złożenia 
kwiatów i poczęstunku dla uczestników.

W Dobrzyniu harmonogram 
jest zawsze ten sam. Uczestnicy 
zbierają się o 11.30 przy urzę-
dzie miasta i gminy, by potem 
przejść do miejscowego kościo-
ła. Msza św. za ojczyznę połą-
czona jest z patriotycznym pro-
gramem artystycznym uczniów 
szkół z terenu gminy. W tym 
roku pokaz umiejętności dała 
młodzież z Chalina. Po mszy ko-

rowód samorządowców, miesz-
kańców i oczywiście strażaków
-ochotników przeszedł na plac 
Wolności, gdzie składano kwiaty 
pod pomnikiem upamiętniają-
cym 950-lecie miasta.

W przeciwieństwie do ubie-
głego roku, gdy obchody mocno 
pokrzyżowała pogoda, tym ra-
zem aura sprzyjała świętowaniu, 
dlatego na ulicach Dobrzynia 

można było spotkać mieszkań-
ców z biało-czerwonymi flagami. 
Po odegraniu hymnu państwo-
wego i złożeniu kwiatów przez 
delegacje korowód przeszedł 
do domu kultury ŻAK, gdzie na 
wszystkich czekał poczęstunek. 
Obszerna fotorelacja oczywiście 
na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Powiatowe obchody 100-lecia
KIKÓŁ  Kilkaset osób wzięło udział w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz 
kraj w Kikole. Po mszy św. był przemarsz z odsłonięciem patriotycznego muralu i niesieniem ogrom-
nej flagi. Na skwerze w centrum wsi wkopano kapsułę czasu, posadzono symboliczny dąb oraz złożo-
no kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym walkę o wolność

Przypomnijmy, że specjal-
nie na rzecz obchodów okrągłej 
rocznicy odzyskania przez Pol-

skę niepodległości rada powiatu 
lipnowskiego powołała do życia 
Komitet Honorowy, który pilo-

tował szereg imprez i wydarzeń 
patriotycznych. Ich zwieńcze-
niem były niedzielne obchody 
w Kikole. Najpierw o godz. 9.00 
odprawiono mszę św. w miej-
scowym kościele. Potem był 
przemarsz liczącego kilkaset 
osób korowodu na skwer w cen-
trum wsi. Po drodze starosta 
Krzysztof Baranowski i wójt Jó-
zef Predenkiewicz odsłonili ofi-
cjalnie mural wykonany na jed-
nym z budynków specjalnie na 
rocznicę odzyskania wolności.

Warto podkreślić, że w licz-
nym korowodzie kilkadziesiąt 
osób niosło ogromną flagę Pol-

ski. Po przejściu ulicami Kikoła 
odbyły się zasadnicze uroczy-
stości. Na obchodach nie zabra-
kło władz powiatu, gminy Kikół, 
ale i innych gmin regionu. – 
Bardzo się cieszę, że możemy się 
tutaj dzisiaj spotkać w tak licz-
nym gronie. Razem świętujemy 
ten wyjątkowy rok, wyjątkowy 
jubileusz. Dzięki wielkim posta-
ciom, ale i poświęceniu tysięcy 
Polaków żyjemy dziś w wolnym 
kraju. Mamy możliwość i obo-
wiązek czcić tę rocznicę – mówił 
do zebranych starosta Krzysztof 
Baranowski.

Istotną częścią uroczystości 

było zasadzenie symboliczne-
go dębu oraz wkopanie kapsuły 
czasu z pamiątkowymi materia-
łami, wycinkami gazet, itd. Kul-
minacyjnym momentem było 
oczywiście złożenie pod pomni-
kiem kwiatów przez kilkanaście 
delegacji. Po części oficjalnej był 
poczęstunek dla zaproszonych 
gości, a na godz. 18.00 zaplano-
wano koncert patriotyczny w ki-
kolskim kościele.

Bardzo obszerną fotorelację 
z obchodów w Kikole znajdziecie 
na naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wielgie

Upamiętnili wielki dzień
Tradycyjnie 11 listopada świętowali także mieszkańcy gminy Wielgie. Jak zwykle 
był przemarsz korowodu, nie zabrakło biało-czerwonej flagi i baloników oraz 
składania kwiatów przez delegacje. Na koniec odbył się koncert w sali widowi-
skowej ośrodka kultury.

Nie sposób było znaleźć 
w minioną niedzielę taką gminę 
w powiecie lipnowskim, której 
mieszkańcy wspólnie z samorzą-
dowcami nie obchodziliby setnej 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Oczywiście w Wielgiem i oko-
licach wiele imprez kulturalnych 
i sportowych działo się wcześniej, 
szczególnie aktywne były szkoły, 
o czym wiele razy informowali-
śmy. Zwieńczeniem tych działań 
było niedzielne święto.

Uczestnicy obchodów spo-
tkali się o godz. 14.15, by z parkin-
gu w centrum wsi odbyć symbo-
liczny przemarsz. Nie zabrakło 
strażaków-ochotników, tłum-
nie zjawili się zainteresowani 

mieszkańcy. Władzom gminnym 
towarzyszyła także Aneta Ję-
drzejewska z zarządu wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Po 
przemarszu odśpiewano hymn 
polski i złożono kwiaty pod po-
mnikiem upamiętniającym walki 
wyzwoleńcze. Była wielka flaga 
narodowa, niesiona przez dzieci 
i ich rodziców oraz wypuszczone 
w niebo biało-czerwone baloniki.

Po części plenerowej wszyscy 
przemaszerowali do sali widowi-
skowej ośrodka kultury, by wziąć 
udział w części artystycznej. Fo-
torelację z obchodów znajdziecie 
na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Gęsinowe świętowanie
POWIAT  W sobotę nasi Czytelnicy otrzymali gęsie tuszki wygrane w konkursie „Gęsina na świętego Marci-
na” organizowanym przez marszałka województwa Piotra Całbeckiego

Dla mieszkańców naszego 
województwa marszałek Piotr 
Całbecki przeznaczył w tej edy-
cji gęsinowych konkursów 2018 
świeżych gęsich tuszek, które 
były daniem głównym na świą-
tecznym, rodzinnym obiedzie 

z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości 11 listopada. Gęś moż-
na było wygrać w konkursach 
organizowanych przez regionalne 
i lokalne media w ramach akcji 
„Kujawsko-Pomorska Gęsina na 
Świętego Marcina”, w tym także 

przez tygodnik CLI.
– Zasługujemy na to, by czuć 

dumę z bycia Polakiem i móc 
w naturalny sposób kultywować 
i przekazywać patriotyzm oraz 
związany z nim system wartości 
w rodzinnych i lokalnych społecz-
nościach. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców naszego regionu do 
docenienia walorów kulinarnych 
gęsiny i celebrowania Narodowe-
go Święta Niepodległości przy ro-
dzinnym stole – podkreśla mar-
szałek Piotr Całbecki.

W organizację konkursu włą-
czyło się 39 redakcji z naszego wo-
jewództwa. Nasi Czytelnicy odpo-
wiedzieli na pytania konkursowe, 
zostali szczęśliwie wylosowani, 
otrzymali vouchery i w minioną 
sobotę otrzymali gęsią tuszkę.

– Już kolejny raz wygrałam 

właśnie w CLI – mówi pani Doro-
ta. – Cieszę się oczywiście, chociaż 
gęsina u mnie na stole zagości 
pewnie dopiero w poniedziałek, 
bo do jutra ciężko będzie się wy-
robić. Ale poniedziałek jest dniem 
wolnym od pracy, więc będziemy 
świętować z gęsiną na stole.

Wśród szczęśliwców są Czy-
telnicy, którzy zawsze czekają na 
październikowe konkursy z gęsi-
ną w roli głównej i wielu z nich po 
raz kolejny udaje się wygrać. Są 
też debiutanci, którzy spróbowali 
swoich sił pierwszy raz w konkur-
sie ogłoszonym przez CLI.

– Bardzo cieszymy się z wy-
granej, wcześniej zawsze gęś ku-
powaliśmy od rolników, bo jest to 
mięso bardzo zdrowe i smaczne, 
a tym razem mąż zgłosił odpo-
wiedź i udało się, mamy voucher, 

a zaraz po powrocie do domu 
bierzemy się do przygotowania 
gęsi do jutrzejszego pieczenia 
z jabłuszkami i majerankiem – 
zdradza pani Ania. – W świątecz-
ną niedzielę będziemy czcić setną 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści w rodzinnym gronie, z uwiel-
bianą przez nas wszystkich gęsiną 
kołudzką.

Czytelnicy zdradzili nam, 
że gęsie tuszki najczęściej będą 
serwowane jako gęś pieczona, 
faszerowana, z jabłkami, z zioła-
mi, w rękawie, ale też z żurawiną, 
a nawet z rodzynkami czy poma-
rańczami. Są zwolennicy rosołu, 
pasztetu z gęsi i oczywiście trady-
cyjnej czarniny z gęsi z owocami.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Tłuchowo

Z pieśnią w tle
Z roku na rok tłuchowski Przegląd Pieśni Religijnej 
i Patriotycznej przyciąga coraz liczniejszą widownię. 
Jednak w niedzielę 11 listopada Gminny Ośrodek Kul-
tury po prostu pękał w szwach.

W 100-lecie odzyskania przez 
Polskę wolności w GOK w Tłucho-
wie odbył się XV Przegląd Pieśni Re-
ligijnej i Patriotycznej. Uroczystość 
zgromadziła nadzwyczaj liczną 
widownię, jak się okazało złożoną 
nie tylko z lokalnej społeczno-
ści, ponieważ publiczność zasilili 
także goście spoza terenu gmi-
ny. Na scenie zaprezentowało się  
20 grup wokalnych, wśród nich 

byli także soliści. Przegląd uświet-
niła grą m. in. gminno-parafialna 
orkiestra dęta, chór seniorek Vena, 
zespół Gospel, Wiktoria Wrześniak 
i Bartek Krajewski, zuchy Kamyki 
oraz uczniowie ze szkół podstawo-
wych z Tłuchowa i Mysłakówka.

Koncert z roku na rok cieszy 
się coraz większą popularnością 
i zrzesza naprawdę liczną grupę 
wykonawców zarówno tych zawo-
dowo związanych ze śpiewem, jak 
i „muzykujących” w domowym za-
ciszu. W tym roku, w tę szczególną 
rocznicę, koncert zmienił formę. 
Występy muzyczne przeplatane 
były niespodziankami. Odbył się 
konkurs wiedzy na temat Pol-
ski, została odczytana deklaracja 
mieszkańców województwa ku-
jawsko-pomorskiego, a następnie 
zakopana w kapsule czasu, która 
ponownie ujrzy światło dzienne 
po ponad ćwierćwieczu. Publicz-
ności mogła skosztować „stume-
trowca”, a także obejrzeć fragmen-
ty niepodległościowych filmików 
i wystawę zdjęć, na której znalazły 
się fotografie mieszkańców i bu-
dynków sprzed ponad 100 lat.

W GOK rozbrzmiewała zarów-
no muzyka religijna jak i świecka. 

W repertuarze znalazły się ta-
kie utwory jak: „Dziś idę walczyć, 
mamo”, „My pierwsza brygada”, 
„Słońce już się chowa”, „Zaufaj 
Panu już dziś”, „Warszawskie 
dzieci” i wiele innych. – Aż ser-
ce rośnie, gdy widzę, że tyle osób 
pragnie ocalić od zapomnienia wy-
darzenie, które sprawiło, ze Polska 
znów znalazła się na mapach świa-
ta – mówił Krzysztof Dąbkowski, 
wójt gminy.

Wsłuchując się w słowa pieśni, 
można było dostrzec poświęcenie, 
odwagę i radość z odniesionego 
zwycięstwa. Podobne zwycięstwo 
stało się udziałem muzyków pre-
zentujących się na deskach tłu-
chowskiego GOK. Każdy z nich po-
kazał swój talent z jak najlepszej 
strony, mając nadzieję, że trud 
włożony w przygotowanie utwo-
rów, zostanie doceniony gromkimi 
brawami. Uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy wręczone 
przez pomysłodawcę koncertu ks. 
Andrzeja Zakrzewskiego. Życzliwe 
przyjęcie ze strony widowni spra-
wi, że wykonawcy powrócą na tłu-
chowską scenę już za rok.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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LIPNO/GMINA LIPNO/SKĘPE/GMINA KIKÓŁ   Miejskie i gminne obchody Narodowego Święta Nie-
podległości rozpoczęły się w piątek w szkołach. Kulminacyjne wydarzenia odbyły się w niedzielę 11 li-
stopada. Uczestnicy jubileuszowych uroczystości z burmistrzem Lipna Pawłem Banasikiem i zastępcą 
wójta gminy Lipno Kazimierzem Mątowskim modlili się i czcili tę rocznicę w lipnowskiej farze, a z wło-
darzem Skępego w miejscowym sanktuarium

w setną rocznicę

To było wyjątkowe świętowa-
nie, bo i okazja była szczególna. 
W piątek setną rocznicę odzy-
skania niepodległości wspaniale 
czcili uczniowie. W Szkole Pod-
stawowej w Woli w gminie Kikół 
zapalili światełko dla niepod-
ległej, a o godzinie 11.11 wspól-
nie z nauczycielami, rodzicami 
i mieszkańcami oraz władzami 
odśpiewali hymn państwowy. 
Organizatorem gali był samorząd 
uczniowski z opiekunem Iwoną 
Kwaśniewską.

W Szkole Podstawowej w Ja-
strzębiu w gminie Lipno lek-

cję patriotyzmu przygotowali 
uczniowie pod kierunkiem na-
uczycieli: Anny Szymańskiej, Iwo-
ny Koszczki oraz Katarzyny Gę-
sickiej. Piękne stroje, scenografia, 
gra aktorów i wzruszający taniec 
z biało czerwoną flagą, a także 
scenki,  kiedy uwięziony zostaje 
Biały Orzeł nadały temu przed-
stawieniu niepowtarzalnego cha-
rakteru. Recytowane utwory po-
etyckie, współczesne aranżacje 
piosenek patriotycznych, taniec 
narodowy – polonez, przeniosły 
nas w czasy walki Polaków o wy-
tęsknioną wolność. O godzinie 

11.11 uroczyście odśpiewano czte-
ry zwrotki hymnu państwowego. 
Uczniowie poczuli przywiązanie 
do historii, dumę z przynależno-
ści do narodu polskiego, szacu-
nek do wartości, o które walczyli 
nasi przodkowie. W niedzielę na-
tomiast wypełniły się kościoły. 
W Skępem mieszkańcy, władze, 
strażacy i młodzież oraz dzieci 
po dwugodzinnych uroczysto-
ściach w sanktuarium maryjnym 
złożyli kwiaty pod pobliskim po-
mnikiem, a potem uczestniczyli 
w biegu niepodległości.

W Lipnie centralne uroczy-

stości rozpoczęła msza święta 
w intencji ojczyzny. Z miejscowej 
fary, z proboszczem ks. Henry-
kiem Ambroziakiem i burmi-
strzem Pawłem Banasikiem na 
czele, mundurowi, mieszkańcy, 
dzieci, młodzież, poczty sztan-
darowe oraz goście przemasze-
rowali ulicami miasta, w takt 
rytmów orkiestry dętej z Brzeź-
na pod batutą Stanisława Jagiel-
skiego, pod pomnik niepodległo-
ści. Był apel, złożenie kwiatów 
i wspólne odśpiewanie hymnu 
państwowego.

– Polska jest niepodległa 

i bezpieczna – mówił ks. Henryk 
Ambroziak. – Jestem pod wra-
żeniem wczorajszych uroczy-
stości warszawskich, przeżyłem 
ogromnie, jakie wielkie dzieła 
powstają, jaka różna historia to-
warzyszyła Polsce. Wiele już na 
ten temat mówiono, ale podkre-
ślić trzeba, że to szkoły są nade 
wszystko upoważnione i proszo-
ne o uczenie młodego pokolenia 
historii. I o to módlmy się, i o tę 
wspaniałą roztropność i mądrość 
dla nauczycieli oraz dla rodziców 
o wsparcie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

11 listopada, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności, mieszkańcy 
Brzeźna wzięli udział w orszaku niepodległościowym.

Gmina Lipno

„Piłsudski” przejechał 
ulicami Brzeźna

Orszak poprowadził sam Jó-
zef Piłsudski, który przejechał 
ulicami wsi. W rolę marszałka 
wcielił się jeden z mieszkań-
ców Brzeźna. Pochód szedł przy 
dźwiękach muzyki wykonywa-
nej przez strażacko-parafial-
ną orkiestrę dętą, prowadzony 
przez druhów.

Członkowie korowodu wy-

ruszyli spod świetlicy wiejskiej 
i przeszli do kościoła, by wspól-
nie wziąć udział w uroczystej 
mszy św. w intencji ojczyzny. 
– Chcieliśmy w ten sposób od-
dać hołd tym, którzy wywalczyli 
nam wolność – mówił Stanisław 
Jagielski, sołtys wsi.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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podwójne świętowanie
GMINA KIKÓŁ  We wtorek uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Woli złożyli pierwsze ślubowa-
nie, a nauczyciele uczcili Dzień Edukacji Narodowej

To był obfitujący w artystycz-
ne niespodzianki dzień w szkole 
w Woli. Swoje święto mieli bowiem 
i najmłodsi uczniowie, i nauczycie-
le. Bogaty program uroczystości 
dedykowany był pedagogom i pra-
cownikom szkoły, dzieci pospieszyły 
z najlepszymi życzeniami, piosenką 
i poezją. Samorząd uczniowski wrę-
czył medale ,,Nauczyciel na medal” 

i „Pracownik na medal”. Rada ro-
dziców swoją wdzięczność wyraziła 
symboliczną różą.

Jako że jedną z najpiękniej-
szych uroczystości odbywających 
się w szkole w Woli jest przyjęcie 
najmłodszych w poczet uczniów, 
tego samego dnia dumni i odważni 
oraz doskonale do swojej roli przy-
gotowani pierwszoklasiści wstąpi-

li zasłużenie i oficjalnie w szeregi 
uczniowskiej braci. Poprzedziły ten 
ważny moment ponad miesięczne 
przygotowania pod czujnym okiem  
wychowawczyni Małgorzaty Kaź-
mierkiewicz. We wtorkowe połu-
dnie pierwszaki zachwyciły tańcem, 
śpiewem i wierszem wszystkich, 
licznie zgromadzonych w sali gim-
nastycznej gości, złożyły ślubowa-

nie na sztandar szkoły, a potem 
dzielnie przyjęły akt pasowania.

– Wszystko poszło zgodnie 
z planem, nie było żadnych pomy-
łek i wszystkim podobały się na-
sze występy, bo zebraliśmy głośne 
brawa – mówią pierwszoklasiści. 
– Najważniejszy był taniec główny, 
od którego zaczęliśmy, czyli polo-

nez.
Świadkiem wydarzenia był 

wójt gminy Kikół Józef Predenkie-
wicz. Nie zabrakło rodziców i bli-
skich bohaterów dnia oraz grom-
kich braw, upominków i słodkiego 
poczęstunku.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

Gmina Kikół

Ekologiczny sukces
W środę w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, podczas uroczystej gali podsu-
mowującej konkurs ,,Ekologiczny Edukator – edycja 2018’’, nagrodę dla szkolnego 
EKO-lidera otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej w Woli Emilia Daniecka.

Emilia Daniecka jest uczen-
nicą klasy V szkoły w Woli, a jej 
merytorycznymi opiekunami 
w Eko-konkursie są nauczy-
cielki: Marzena Urbańska i Ewa 
Czarnecka. To wielkie i ważne 
wyróżnienie nasza liderka ode-
brała podczas wielkiej gali mar-
szałkowskiej podsumowującej 
konkurs „Ekologiczny edukator 
szkolny – edycja 2018”. Laureaci 
otrzymali atrakcyjne nagrody: 
rowery górskie oraz voucher na 

udział w zielonej szkole – bez-
płatnym, pięciodniowym turnu-
sie w parku krajobrazowym.

Konkurs „Ekologiczny eduka-
tor szkolny” organizowany przez 
urząd marszałkowski odbywał 
się w ramach projektu „Edukacja 
społeczności zamieszkujących 
obszary chronione województwa 
kujawsko-pomorskiego: Lubię tu 
być… na zielonym”. W konkur-
sie udział wzięli uczniowie szkół 
podstawowych województwa ku-

jawsko-pomorskiego oraz gmin 
sąsiednich województw, które 
znalazły się w obszarze parków 
krajobrazowych oraz Parku Na-
rodowego Bory Tucholskie. W ra-
mach konkursu uczniowie przy-
gotowywali projekty związane 
z ochroną środowiska i walorami 
przyrodniczymi obszarów chro-
nionych naszego województwa. 
Forma prac była dowolna.

– Problemy ochrony śro-
dowiska naturalnego stają się 
coraz ważniejszym elementem 
funkcjonowania naszego społe-
czeństwa. Każdego dnia doko-
nujemy wyborów, które mają 
wpływ na jakość otaczającej nas 
przyrody. Cel naszego konkursu 
to promowanie wśród najmłod-
szych postaw proekologicznych 
i wspierających ochronę środo-
wiska – mówił marszałek Piotr 
Całbecki.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

Patriotyczna wycieczka
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli pamiętają 
o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W przeddzień święta narodowego wybrali się do Nie-
trzeby, był złożyć biało czerwoną wiązankę kwiatów 
przy grobie powstańców styczniowych.

Gmina Kikół

To była wyjątkowa wycieczka, 
z patriotycznym przesłaniem, zor-
ganizowana dla uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych ze 
Szkoły Podstawowej im. Ireny Sen-
dlerowej w Woli i z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego im. Bartosza 
Głowackiego w Chrostkowie. Dzieci 
wyruszyły do Nietrzeby w gminie 
Chrostkowo i jak opowiadają nam 
celebrowanie w roku bieżącym 
100-lecia odzyskania przez naszą 
ojczyznę niepodległości, zostało 
uczczone przez nich złożeniem bia-
ło-czerwonych kwiatów i światełka 
pamięci przy pomniku Powstańców 
Styczniowych 1863 roku.

Kolejnym elementem wyciecz-
ki było zwiedzanie zabytkowe-
go młyna wodnego o drewnianej 
konstrukcji – unikalnego obiektu 
w skali regionu, ale także w Polsce. 
Uczestnicy mieli też okazję obser-
wować proces tradycyjnego wy-
pieku chleba wiejskiego w piekarni 
Nietrzeba u państwa Witkowskich. 
Zwieńczeniem programu było pie-
czenie kiełbasek i degustacja świe-
żutkiego chleba, zorganizowane 
dzięki gościnności właścicieli pie-
karni.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

Gmina Wielgie

Dynia w zerówce
W minioną środę dzieci z oddziału zerowego Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zaduszni-
kach świętowały Dzień Dyni.

W środę w oddziale zerowym 
w Zadusznikach działo się wiele. 
Było pomarańczowo, smacz-
nie i wesoło. Dzieci obchodziły 
w klasie Dzień Dyni, a więc boha-

terki dnia nie mogło zabraknąć. 
By samej dyni nie było smutno, 
także milusińscy zgrabnie wcieli-
li się w jej role, założyli ubranka 
koloru pomarańczowego, a dy-

nię ozdobiły kolorowymi liśćmi, 
zrobiły piękne oczy i uśmiech 
z pinezek. Było też kolorowanie 
obrazków z dynią, śpiewanie pio-
senek i nauka dyniowego wier-
szyka.

Dzieci dowiedziały się też, 
co można z dyni przyrządzić. 
Wszystkie maluchy jednogłośnie 
stwierdziły, że dziś z mamą będą 
robić dżem dyniowy, zupę dynio-
wą i ciasto dyniowe. A więc teo-
ria w szkole, praktyka w domu, 
a dynia nie ma dla zerówkowi-

czów z Zadusznik żadnych tajem-
nic. Zwieńczeniem zabawy była 
jesienno-dyniowa sesja fotogra-
ficzna. Zajęcia w dniu dyniowego 

święta poprowadziły Ilona Troja-
nowska i Patrycja Fornalczyk. 

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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22 października 2016 roku 
społeczność szkolna z Woli ofi-
cjalnie i uroczyście przyjęła 
sztandar i imię Ireny Sendlero-
wej. Gościem honorowym tej pa-
miętnej gali, której patronował 
tygodnik CLI, była córka patronki 
Janina Zgrzembska. Nie brakowa-
ło wtedy emocji, wspomnień, za-
pewnień.

– To jest kolejna placówka 
przyjmująca imię mojej mamy – 
mówiła przed dwoma laty w Woli 
Janina Zgrzembska. – Jest dzisiaj 
w Woli ze mną pani Kasia Ludwi-
niak, nauczycielka i koordynator-
ka szkół sendlerowskich. Dzisiaj 
szkół imienia mojej mamy jest 
trzydzieści kilka, są dwie drużyny 
harcerskie. Cieszę się, że szkoła 
w Woli wpisuje się w szkoły sen-
dlerowskie i że będzie rozpozna-
walna i lepsza od innych. Irena 
Sendlerowa nie dostała Nobla, 
otarła wtedy łzę i powiedziała: 
„moim Noblem jest młodzież, 
moim Noblem będą szkoły”. Dzi-
siaj już wiem, że mama jest laure-
atką ponad trzydziestu Nobli.

Akt nadania Szkole Podsta-
wowej w Woli imienia Ireny Sen-
dlerowej, podpisany przez prze-
wodniczącego rady gminy Jacka 
Sadowskiego, wręczył dyrektor 
Elżbiecie Kiełkowskiej wójt gminy 
Kikół Józef Predenkiewicz. Przeor 
klasztoru w Trutowie poświęcił 
sztandar, ale najważniejsze były 
słowa dzieci, bo te Sendlerowa 
ukochała najbardziej i te, także 
z Woli, szczerze pokochały swoją 
patronkę i od dwóch lat pełno-
prawnie, odpowiedzialnie i szcze-
rze promują jej dokonania, czczą 
pamięć i idą jej śladami, niezwy-
kłymi śladami.

– Będziemy służyć ojczyźnie 
rzetelną pracą, nauką i wzoro-

wym zachowaniem – w imie-
niu całej społeczności ślubowali 
uczniowie. – Dbać o dobre imię 
szkoły, szanować drugiego czło-
wieka, solidnie wypełniać obo-
wiązki ucznia, czerpać wzorce 
z życia patrona, godnie repre-
zentować swoją szkołę, wyrabiać 
w sobie pracowitość, odwagę 
i prawdomówność.

Dzisiaj dobrze wiemy, że 
uczniowie wypełniają tę sendle-
rowską misję po mistrzowsku, za-
cieśniają więzy z innymi społecz-
nościami spod znaku niezwykłej 
Ireny Sendlerowej, o czym infor-
mujemy naszych Czytelników za-
wsze z największą przyjemnością. 
W miniony wtorek znów świę-
towali z patronką i dla patronki. 
Na szczególne podkreślenie za-
sługuje to, że społeczność szkol-
na w Woli nie tylko świętuje, ale 
i rzeczywiście o życiu i dokona-
niach patronki uczy się, wie bar-
dzo dużo, wciąż zgłębia wiedzę. 
Nie jest to więc świętowanie dla 
świętowania.

I tak tegoroczny Dzień Patro-
na w Woli rozpoczął się od pokazu 
filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej”, 
a kolejnym wydarzeniem tego 
dnia był Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o życiu i działalności Ireny 

Sendlerowej. Uczestnicy zmierzy-
li się z testem zawierającym py-
tania dotyczące szczegółów życia 
tej niezwykłej bohaterki. Po za-
ciętej dogrywce wyłoniono zwy-
cięzców. Są to: Alicja Wenderlich 
SP Wola, Idalia Kozicka SP Wola, 
Daniel Szczesny SP Wola, Agata 
Jabłońska SP Wola, Kacper Le-
wandowski SP Wola, Nikola Julia 
Sękowska SP Zajeziorze, Patrycja 
Gutmańska SP Wola, Marta Kucal 
SP Wola i Joanna Kujawska SP Za-
jeziorze.

Nagrody w konkursie ufun-
dowała rada rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Woli oraz Gminna 
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Kikole.

Irena Stanisława Sendlerowa 
(z domu Krzyżanowska) urodziła 
się 15 lutego 1910 roku w Warsza-
wie, zmarła 12 maja 2008 roku. 
Grób Sendlerowej znajduje się 
na warszawskich Powązkach. Pa-
tronka szkoły w Woli to polska 
działaczka społeczna i charyta-
tywna, od 1942 roku członek Rady 
Pomocy Żydom, odznaczona me-
dalem „Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata”, dama Orderu Orła 
Białego i Orderu Uśmiechu.

– Irena Sendlerowa urato-
wała prawie 2500 tysiąca dzieci 

– podkreślają uczniowie z Woli. – 
W 1999 roku amerykański nauczy-
ciel Norman Conard z Uniontown 
w stanie Kansas zainspirował po-
wstanie szkolnej sztuki teatralnej 
„Życie w słoiku”. Jej tytuł nawią-
zuje do sposobu, w jaki zachowa-
ły się informacje o pochodzeniu 
uratowanych dzieci: nazwiska 
rodziców i nowe, przybrane per-
sonalia Irena Sendlerowa zakopy-
wała w słoiku, w ogrodzie. Tylko 
dzięki tym notatkom dzieci które 
przeżyły wojnę, dowiedziały się 
o swoich rodzinach. Przedstawie-
nie oparte na faktach z życiorysu 
Ireny Sendlerowej wystawiono 
ponad dwieście razy w Stanach 
Zjednoczonych i Polsce. Zdobyło 
ono duży rozgłos w mediach ame-
rykańskich i doprowadziło w koń-
cu do powstania fundacji „Life in 
a Jar” promującej bohaterską po-
stawę Ireny Sendlerowej.

Swoje dzieciństwo Irena 
Sendlerowa ze względu na stan 
zdrowia spędziła w Otwocku, 
który miał status uzdrowiska. 
Studiowała prawo, a potem polo-
nistykę. Zaczęła pomagać Żydom 
długo przed powstaniem getta 
warszawskiego. W grudniu 1942 
roku Rada Pomocy Żydom „Że-
gota” mianowała ją szefową wy-

działu dziecięcego. Jako pracow-
nik ośrodka pomocy społecznej 
miała przepustkę do getta, gdzie 
nosiła Gwiazdę Dawida jako znak 
solidarności z Żydami oraz jako 
sposób na ukrycie się pośród spo-
łeczności getta. Współpracowała 
z polską organizacją pomocową 
działającą pod niemieckim nadzo-
rem i zorganizowała przemycanie 
dzieci żydowskich z getta, umiesz-
czając je w przybranych rodzi-
nach, domach dziecka i u sióstr 
katolickich w Warszawie.

21 października 1943 zosta-
ła aresztowana przez Gestapo, 
a po trzech miesiącach śledztwa 
skazana na karę śmierci. „Żegota” 
zdołała ją uratować, przekupując 
niemieckich strażników. Po woj-
nie również pracowała na rzecz 
dzieci, tworzyła domy sierot, po-
wołała Ośrodek Opieki nad Matką 
i Dzieckiem – instytucję pomocy 
rodzinom bezrobotnym. Ostatnie 
lata życia spędziła w Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Konwentu Bo-
nifratrów w Warszawie. W maju 
2013 roku pamiątki po Irenie Sen-
dlerowej córka Janina Zgrzembska 
przekazała do Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie.

Dla uczczenia niezwykłej pa-
tronki szkoły odsłonięty został 
pamiątkowy kamień ufundowany 
przez samorząd uczniowski, a na 
zakończenie obchodów tegorocz-
nych obchodów Dnia Patrona 
uczniowie i nauczyciele zasadzi-
li jabłoń „Irena”, która ma być 
klamrą spinającą przeszłość z te-
raźniejszością. Drzewko to będzie 
przypominało także uczniom 
Szkoły Podstawowej w Woli, ja-
kimi wartościami w życiu należy 
się kierować, aby być człowiekiem 
przez duże „C”.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

w imię sendlerowej
GMINA KIKÓŁ  W miniony wtorek społeczność Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli świę-
towała Dzień Patrona. Była projekcja filmu o patronce i konkursy z nagrodami. Punktem kulminacyjnym 
było jednak posadzenie jabłoni „Irena”, która ma przypominać kolejnym rocznikom uczniów o niezwykłej 
Irenie Sendlerowej
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Już prawie połowa zwolnień to e-ZLA

Tylko od początku roku zostało wystawionych już 5,6 mln 
elektronicznych zwolnień lekarskich. Blisko 50 proc. wszyst-
kich L4 jest wydawanych właśnie tą drogą. To ułatwienie 
dla pacjentów, przedsiębiorców i lekarzy. Od 1 grudnia e-ZLA 
będą obowiązkowe. Od niedawna e-zwolnienia mogą wysta-
wiać także pielęgniarki i sekretarki medyczne w roli asysten-
tów medycznych. 
We wszystkich oddziałach ZUS działają doradcy i koordyna-
torzy e-ZLA. Lekarze mogą liczyć na pomoc zakładu – szko-
lenia dla lekarzy zostały już przeprowadzone w 20 tys. pla-
cówek medycznych.

Będą szczepienia 

W ubiegłym tygodniu Sejm RP odrzucił oby-

watelski projekt ustawy, który obejmował 

likwidację obowiązku szczepień ochronnych. 

Za odrzuceniem opowiedziało się 354 po-

słów, 10 było przeciw, 16 osób wstrzymało 

się od głosu. Wcześniej projektu nie poparły 

też sejmowe komisje zdrowia, polityki spo-

łecznej i rodziny. Przygotowało go Ogólno-

polskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepie-

niach STOP NOP. 

RPO na innowacje w przedsiębiorstwach 

Pod koniec listopada ruszają konkursy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w których mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu będą mogły uzyskać środki na 
innowacje. Konkursy będą przebiegać jednocześnie dla przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych. Dla tych pierwszych do podziału jest 
52,5 mln zł, dla drugich 17,5 mln zł. Każda z wyłonionych w konkursach 
firm może otrzymać tzw. dotację zwrotną w wysokości do 500 tys. zł. 
Mimo takiej nazwy, pieniądze nie zawsze będzie trzeba oddawać. Naj-
lepiej ocenieni wnioskodawcy podpiszą umowę, w której określone będą 
dwa wskaźniki: pierwszy dotyczący liczby nowych miejsc pracy, drugi 

odnoszący się do stosunku przychodów ze sprzedaży nowych lub udo-
skonalonych produktów/usług do wartości wnioskowanego wsparcia. 
Jeśli po zakończeniu projektu oba wskaźniki zostaną spełnione, firma 

zachowa całą dotację.

Podwyżki dla służb 

W czwartek 8 listopada minister Joachim Bru-dziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję pro-testacyjną związków zawodowych funkcjona-riuszy. W ramach wypracowanej umowy, od  1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb pod-ległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie  500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. Resort spraw wewnętrznych zobowiązał się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjona-riusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym 

Uruchomiona zostanie ogólnokrajowa telefoniczna „Linia Pomocy 
Pokrzywdzonym”, gdzie będzie można anonimowo uzyskać infor-
mację o możliwości pomocy, także umówić się na spotkanie w do-

wolnym punkcie na terenie całej Polski. Za pośrednictwem specjalnej 
linii możliwe będzie uzyskanie szybkiej porady psychologicznej i praw-
nej. Do kontaktu posłuży też adres e-mail. To znaczne ułatwienie dla 
osób poszukujących pomocy. Obecnie funkcjonują różnego rodzaju 
linie telefoniczne, np. „Niebieska linia”, ale nie mają one charakteru 
ogólnokrajowego i kompleksowego oraz nie umożliwiają skierowania 
do dowolnego ośrodka.

Poznaj swoje konto w ZUS

Co roku ZUS wysyła do ubezpieczonych in-
formację o stanie konta. Dla wielu osób może 
być ona zbyt skomplikowana, a przez to mało 
czytelna. Dlatego Inspektorat ZUS w Lip-
nie organizuje Drzwi Otwarte – Twoje konto 
w ZUS. W trakcie indywidualnych konsultacji 
będzie można zasięgnąć informacji o stanie 
konta ubezpieczonego w ZUS, subkonta. ZUS 
zaprasza 16 listopada w godz. 9.00-11.00 do 
siedziby inspektoratu przy ul. Mickiewicza 43.

Wsparcie rolników 

Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 
na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią. Ze 
wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rol-
nicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk 
trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed roz-
przestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wysokość do-
finansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. 
kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Druga grupa to spółki wodne 
lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posia-
dający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w ca-
łym okresie realizacji PROW 2014-2020 na inwestycje w urządzenia zapo-
biegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym przypadku 
limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wnioski 
można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 4 grudnia 2018 r. 
osobiście bądź przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną 
na poczcie.
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Jabłka 
a sprawa polska

SADOWNICTWO  Niskie ceny jabłek wymusiły na sadowni-
kach dramatyczne decyzje. Część owoców nie trafi na sprzedaż, 
bo nawet ich transport byłby nieopłacalny. Rolnicy w obliczu 
klęski postanowili osobiście promować modę na jedzenie ja-
błek

Owoce był rozdawane 9 listo-
pada w kilku polskich miastach. 
Akcji towarzyszyło hasło „Poczuj 
smak, poczuj dumę” i miała ona 
związek z obchodami 11 listopa-
da. Sadownicy chcą w ten sposób 

zmienić upodobania polskich kon-
sumentów i zachęcić, by zamiast 
egzotycznych owoców kupowali 
polskie jabłka. Druga akcja prze-
prowadzona przez Związek Sa-
downików RP polega na podjęciu 

nietypowego wyzwania i zjedze-
niu 100 jabłek w ciągu 100 dni. 

– Polska jest idealnym miej-
scem do uprawy tych owoców ze 
względu na specyficzne warunki 
klimatyczne – czyli słoneczne, 
ciepłe dni i zimne noce, dzięki 
którym nasze jabłka mają niepo-
wtarzalny, słodko-kwaśny smak. 
Nie skosztujecie go w owocach 
importowanych. W dobie kryzysu, 
w jakim znaleźli się obecnie pol-
scy sadownicy gorąco zachęcam 
do wspierania rodzimej produk-
cji i polskich sadowników – mó-
wił Mirosław Maliszewski, prezes 
Związku Sadowników RP.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Na maty, bramy i płoty
Do 4 grudnia rolnicy mogą starać się o pomoc przy inwestycjach, które zwiększą 
ochronę gospodarstw przez afrykańskim pomorem świń.

Bioasekuracja

Wnioski przyjmuje oddział 
regionalny Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Maksymalnie rolnik otrzyma 100 
tys. zł. Dofinansowanie inwestycji 
to nie więcej niż 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Jest jed-
nak ważne obostrzenie: wsparcie 
przysługuje tylko rolnikom po-
siadającym nie mniej niż 50 sztuk 

trzody chlewnej. 
Co można wykonać za zdo-

byte pieniądze? Najważniejsze to 
ogrodzenie chlewni, by wykluczyć 
przedostawanie się w jej pobliże 
dzików. To one roznoszą wirus 
ASF. Inne urządzenia służące bio-
asekuracji to m.in. brama, kur-
tyna, niecka dezynfekcyjna lub 
specjalny tunel. Brama bioase-

kuracyjna to proste urządzenie, 
które ma za zadanie dezynfeko-
wać wjeżdżające na teren gospo-
darstwa pojazdy. W ramie bra-
my umieszczone są dysze, które 
spryskują powierzchnię pojazdu. 
Minusem bramy jest jej cena – 
wynosi 15 tys. zł. 

(pw)

Ciekawostki

Owoc zamiast cukru 
Jedna z brytyjskich firm próbuje znaleźć nowe za-
stosowanie dla jabłek. Mają po przerobieniu zastąpić 
cukier i tłuszcz. 

Firma, o której mowa otrzyma-
ła już 350 tys. funtów pomocy od 
brytyjskiego rządu, który dostrzegł 
potencjał tego pomysłu. Idea polega 
na przerobieniu wytłoczyn jabłko-
wych, które powstają np. po użyciu 
jabłek do produkcji cydru, soków 
itp. Dotychczas w Wielkiej Brytanii 
takie pozostałości wykorzystywa-
no na paszę dla zwierząt. Powstał 
jednak pomysł przerabiania ich na 
proszek lub pastę i dodawania do 

produktów spożywczych. Proszek 
miałby zastępować tłuszcz i cukier. 

Co czwarty dorosły i 30 proc. 
dzieci w Wielkiej Brytanii cierpi na 
nadwagę. Winny temu jest m.in. 
przemysł spożywczy oparty na 
cukrze i sztucznych słodzikach. 
Na pierwszy ogień wytłoczynowy 
proszek z jabłek miałby zastąpić 
tłuszcz i cukry w daniach serwowa-
nych w stołówkach szkolnych.

(pw)

Rynek

Świnie stale w dołku
Niskie ceny utrzymują się w skupach żywca wieprzo-
wego w naszym województwie. Sprawą zaniepokojo-
na jest izba rolnicza. 

W opinii izby rolniczej, obecne 
ceny nie gwarantują zwrotu ponie-
sionych kosztów. W pewnym mo-
mencie cena skupu spadła do 3,6 zł. 
Oprócz niskich cen skupu, hodow-

ców dobijają także wysokie koszty 
produkcji. Drogie są pasze, ponie-
waż tegoroczna susza negatywnie 
odbiła się na zbiorach. Oznacza to 
także, że rolnicy musieli dokupywać 

zboże, by produkować własne pa-
sze, ponieważ ich własne plony nie 
były wystarczające. Przedstawiciele 
izby rolniczej zwracają także uwagę 
na to, że obecnie nie ma problemu 
ze sprzedażą świń, ponieważ jest 
ich mniej niż kilka lat temu. Spadek 
pogłowia o kilka milionów spowo-
dował konieczność importu mięsa 
z zagranicy. 

Rolnicy z naszego wojewódz-
twa mają kilka pomysłów na zwięk-
szenie opłacalności produkcji trzo-
dy chlewnej. Pierwszym jest skup 
interwencyjny, kolejnym utworze-
nie funduszu stabilizacji dochodów 
dla producentów świń. Państwo 
powinno także lepiej przyjrzeć się 
importowi warchlaków i prosiąt 
oraz zwiększyć nadzór nad jakością 
importowanego mięsa. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Pieniędzy starczyło
Dobra wiadomość dla tych rolników, którzy latem 
składali wnioski o pieniądze na modernizację gospo-
darstw rolnych. Wystarczyło dla wszystkich. 

Finanse

Nabór wniosków trwał od  
28 czerwca do 27 lipca. Złożono ich 
867 i wkrótce okazało się, że pie-
niędzy starczyło dla wszystkich 
tych, których wnioski przekroczyły 
minimalny próg punktowy. Tylko  
52 aplikacje nie uzyskały minimum 
4 pkt. 

Pieniądze na modernizację 
dotyczyły trzech segmentów: pro-
dukcji prosiąt, produkcji mleka, 
bydła mięsnego. Rolnicy zajmują-

cy się chowem prosiąt mogli sta-
rać się maksymalnie o 900 tys. zł, 
a pozostali o 500 tys. zł. Poziom 
dofinansowania wynosi standar-
dowo 50 proc. poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych. Może on być 
wyższy i wynieść 60 proc., ale tylko 
w przypadku, gdy o pomoc ubiega 
się młody rolnik lub gdy wniosek 
o wsparcie składa wspólnie kilku 
rolników.

(pw)

Koncentracja 
niejedno ma imię 
Samorząd rolniczy zajął się sprawą nadmiernej kon-
centracji gospodarstw rolnych. W skrócie chodzi o to, 
że silne gospodarstwa mają przewagę nad małymi 
rodzinnymi. Teoretycznie państwo chroni te ostatnie 
i premiuje je, ale w prawie pozostaje tylko ogólny za-
pis o „zapobieganiu nadmiernej koncentracji nieru-
chomości rolnych”. 

Grunty rolne

Faktycznie prawo mówi dość 
ogólnie o nadmiernej koncentra-
cji gruntów. Jest to klauzula ge-
neralna, która daje pewną swo-
bodę w interpretacji. Dopiero  
30 marca 2017 roku ustalono, że 
nabywcą nieruchomości rolnej 
powinien być rolnik indywidu-
alny. Jest to więc forma obrony 
przed koncentracją ziem w rę-
kach np. koncernów spożyw-
czych itp. Dodatkowo ustawa 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
wprowadza definicję gospodar-
stwa rodzinnego - powierzchnia 
gruntów nie może przekroczyć 
300 hektarów. Granica 300 ha 
dotyczy także nabywania ziemi.  

W dalszym ciągu nasz kraj 
jest bardzo zróżnicowany pod 

względem gospodarstw. Nad-
mierna koncentracja gruntów na 
Pomorzu Zachodnim jest zupeł-
nie czymś innym niż np. w Ma-
łopolsce, gdzie średnia wiel-
kość gospodarstwa to zaledwie  
4 hektary. Na tzw. ziemiach od-
zyskanych średnia wielkość go-
spodarstwa to aż 30 hektarów. 
W niektórych, szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, można 
dopuścić nabycie nieruchomości 
rolnej, nawet jeżeli miałaby nie-
znacznie zostać przekroczona 
powierzchnia 300 ha użytków 
rolnych (np. przy sprzedaży zor-
ganizowanego gospodarstwa ry-
backiego ze stawami w układzie 
paciorkowym).

(pw)
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-

na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej 
od 8 września do końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni 
i dworku, a także dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat zmieniał się ośro-
dek. 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 arty-
stów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Wojewódzki Konkurs Lite-
racki dla szkół podstawowych pt. „Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 21 grudnia. Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat 
„Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 
roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które 
mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu 
w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawią-
zania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 Wąbrzeźno
 16 listopada o godzinie 17.00 w WDK zostaną zorganizowane warsztaty 

decoupage. Zajęcia skierowane są do małych artystów, którzy lubią kreatyw-
nie i ciekawie spędzać wolny czas. Tym razem uczestnicy poznają technikę 
zdobienia – decoupage. Celem warsztatów jest między innymi rozwijanie ak-
tywności twórczej oraz kształtowanie warsztatu pracy poprzez poznawanie no-
wych form plastycznych i technicznych. Możliwość samodzielnego zrobienia 
danego przedmiotu jest bardzo ważnym elementem w pracy małego dziecka 
i zazwyczaj angażuje go bez reszty. Twórcza zabawa to niewątpliwie dobry 
sposób na jesienne popołudnie. Koszt warsztatów wynosi 20 zł/os. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 (obowiązuje 
kolejność zgłoszeń).

 Wąbrzeski Dom Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zapraszają do udziału w XI edycji konkursu recytatorskiego: „Jan Paweł II 
i Zbigniew Herbert”. Spotkanie z poezją odbędzie się 23 listopada o godz. 
10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury. Mogą wziąć w nim udział uczniowie kl. 
VII i VIII szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 
Każdy z uczestników zaprezentuje dwa wiersze o Polsce, jeden autorstwa św. 
Jana Pawła II oraz drugi Zbigniewa Herberta. 

 25 listopada o godzinie 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu 
Kultury na koncert „Pocket Concerts – Zielona Gęś na herbatce u Starszych 
Panów”. – Mimo upływu lat, szlagiery ubiegłego wieku są ciągle popular-
ne, mają swoich wiernych słuchaczy i miłośników, nie tylko wśród starszego 
pokolenia – opowiada Dorota Otremba z WDK. – Artyści Poznańskiej Funda-
cji Fabryka Sztuki postarają się powrócić do tamtego wyjątkowego klimatu, 
przede wszystkim przypominając niezapomniane piosenki, tworzone zarówno 
na potrzeby polskiego kina, jak i spektakli kabaretowych. W oparach absur-
du przypomną także, czym żyła ówczesna, artystyczna bohema – atmosferę 
słynnych kawiarń i klubów, klimat słownych igraszek. A wszystko po to, by 
poczuć się jak za dawnych lat. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00 w cenie 25 zł/os., natomiast cena biletów grupowych 
(grupa od 15 osób) wynosi 20 zł/os. 

 Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty 
Jacka Cygana i nie tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 
w Wąbrzeźnie. Każdy z uczestników musi zaprezentować dwa utwory, w tym 
jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Podczas prezentacji jury 
zwracać będzie uwagę m.in. na umiejętności wokalne, muzykalność, autorską 
interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 
listopada (decyduje data wpływu do WDK). Więcej informacji w Dziale Ani-
macji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071. 

 Rypin
 Na 18 listopada w Rypińskim Domu Kultury zaplanowano koncert piose-

nek i pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych w wykonaniu Ludowego 
Zespołu Artystycznego KASZTELANKA z Sierpca. Początek o 18.00. Wstęp 
wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Powrót Meli koteluk
MUZYKA  „Migawka” to trzecia płyta Meli Koteluk, którą 
artystka wraca po dwóch latach przerwy i która w warstwie 
tekstowej porusza trzy ważne obszary codziennego doświad-
czenia – miłości, wolności i śmierci

Na płycie znalazło się 11 utwo-
rów, które powstały w nieśpiesznej 
atmosferze, z dala od codziennego 
zgiełku. Dominuje umiarkowane 
tempo, całość zawiera dużo prze-
strzeni, którą tworzy przemyśla-
nie dobrane instrumentarium. 
Mela Koteluk w kolejnej muzycz-
nej opowieści sięga do doświad-
czeń i refleksji zebranych podczas 
dwuletniej przerwy, opowiadając 
w charakterystycznych dla siebie 
metaforach o miłości, wolności 
i śmierci. 

Muzycznie płyta jest swe-
go rodzaju eksperymentem – 
wszystkie utwory zostały nagrane 
na poziomie 432 herców. To czę-
stotliwość charakterystyczna dla 
dźwięków natury: szumu drzew 
i fal, śpiewu ptaków. To strój nie-
co cichszy i łagodniejszy dla ucha. 
Organiczność płyty i odniesienia 
do przyrody są spójne ze stylem 

życia Meli – tam znajduje inspira-
cje do pracy twórczej. 

– Można powiedzieć, że „Mi-
gawka” to organiczna płyta, natu-
ralna – dająca oddech wtedy, gdy 
jesteśmy przebodźcowani nadmia-
rem informacji spływających na 
nas każdego dnia i co do których 
nie mamy pewności, że są w ogóle 
prawdziwe. Ten album, także po-
przez tematy, jakie na nim poru-
szam i z którymi zmierzyłam się 
po swojemu, jest na pewno bar-
dziej świadomy. Pisząc i kompo-
nując stawiałam też sobie ważne 
dla mnie pytania: jak chciałabym 
przeżyć życie? Na czym naprawdę 
mi zależy? Gdzie leży mój punkt 
oparcia? – mówi Mela Koteluk. 

Autorką tekstów jest Mela. Za 
muzykę odpowiada cały zespół 
w składzie: Mela Koteluk – głos, 
Tomek „Serek” Krawczyk – gita-
ry; Tomek Kasiukiewicz – instru-

menty klawiszowe, Robert Rasz 
– perkusja; Piotr Zalewski – basy. 
Gościnnie w nagraniu płyty udział 
wzięli:  Sandra Kopijkowska – 
harfa; Fair Play Quartet; Skubas 
– chóry. Współautorem słów do 
piosenki „Odlatujemy”, napisa-
nych wspólnie z Melą, jest Robert 
Rient. 

Producentem płyty jest Ma-
rek Dziedzic, za mix i mastering 
odpowiada Leszek Kamiński.  Au-
torką projektu graficznego płyty 
jest Joanna Skiba, autorem zdjęć 
– Adam Pluciński.

Mela Koteluk obecnie jest 
w trasie koncertowej promującej 
Migawkę. Więcej informacji o kon-
certach można znaleźć: www.me-
lakoteluk.pl / www.facebook.com/
melakoteluk. 

(ToB)
fot. Adam Pluciński/ 

materiały promocyjne

Kino

Nowości w Wąbrzeźnie
W sobotę 17 listopada Wąbrzeski Dom Kultury odwiedzi Profesjonalne Kino Ob-
jazdowe. W programie m.in. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „Planeta singli 
2” i „Kler”. 

Seanse wyświetlane będą na 
profesjonalnym sprzęcie pro-
jekcyjnym, w najwyższej jakości 
obrazu i dźwięku, z wykorzysta-
niem nowoczesnych technolo-
gii.

O 10.00 będzie można obej-
rzeć film „Dywizjon 303. Histo-
ria prawdziwa”. To oparta na 
faktach historia polskich asów 
przestworzy, inspirowana be-
stsellerem Arkadego Fiedlera 
o tym samym tytule. Polscy lot-
nicy, początkowo niedoceniani 
i wyśmiewani, stają się legen-
dą. W ramach Królewskich Sił 
Powietrznych Wielkiej Brytanii 
(RAF-u) tworzą elitarną jednost-
kę – Dywizjon 303.

W południe warto wybrać 
się na „Zegar Czarnoksiężnika”. 
Dwukrotna laureatka Oscara 
Cate Blanchett gra w przygodo-
wej opowieści fantasy o konse-
kwencjach igrania z wiecznością. 
O 14.00 na ekranie pojawi się 
kolejna propozycja dla całych 
rodzin – „Hotel Transylwania 3”. 

O 16.00 i 18.15 zostanie wy-
świetlona „Planeta Singli 2”. To 
jeden z najbardziej oczekiwa-
nych filmów tego roku – konty-
nuacja hitu, w którym zakochały 
się miliony widzów. Na kinowe 
ekrany powrócili Maciej Stuhr 
i Agnieszka Więdłocha jako para, 
której losy połączyła randkowa 
aplikacja. Na ekranie nie zabrak-

nie wybuchowego małżeństwa 
granego przez Weronikę Książ-
kiewicz i Tomasza Karolaka. Na 
zakończenie, o 20.30, w WDK za-
gości „Kler” w reżyserii Wojcie-
cha Smarzowskiego. 

Przedsprzedaż biletów on-
line oraz więcej szczegółów: 
https://ekobilet.pl/profesjonal-
nekinoobjazdowe/w-dniu/2018-
11-17. 

Rezerwacje telefoniczne 
biletów na seanse w Wąbrzeź-
nie pod numerem telefonu:  
(22) 357 78 00 – przyjmowane są 
do piątku w godzinach 10.00-
15.00.

(ToB)
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 365 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 57 - 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. 85 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 7 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 126 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Macierzyństwo w świecie  
 zwierząt odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 366 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 57 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 58 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Polska - Czechy Piłka nożna
18:50 Polska - Czechy Piłka nożna
19:00 Polska - Czechy Piłka nożna
19:50 Wiadomości
20:25 Pogoda
20:30 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 261 s. 20 - serial
21:35 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 90
23:00 The Wall. Wygraj marzenia
23:05 Magazyn kryminalny 997 odc. 29
23:50 Ocaleni odc. 33 
01:00 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 75

05:10 Ukryta prawda odc. 387 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 162 - serial 

07:10 Szpital odc. 443 - serial 

08:10 Dr House odc. 5 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 211 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 163 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 617 - serial 

14:55 Szpital odc. 444 - serial 

15:55 Dr House odc. 6 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 67 - serial 

18:25 Brzydula odc. 68 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

20:00 Błękitna fala - film

22:15 Porwani odc. 6 s. 1 - serial

23:15 To skomplikowane - komedia

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  

 milionerem? odc. 3

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 14 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 15 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 63

09:00 Septagon odc. 3 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 33

11:25 Benny Hill odc. 8, Rozrywka 

12:00 Detektywi w akcji odc. 28 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 191

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 482 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 51 - serial 

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 51 - serial 

18:00 Septagon odc. 4 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 483 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 252 - serial

21:00 Oko za oko odc. 14 - serial 

22:00 Helikopter w ogniu - dramat

06:00 Kontrakt na miłość odc. 69 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 92
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 61 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
20:00 Straszny film 4 - komedia
21:45 Kłamca, kłamca - komedia
23:25 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia
01:20 Następny proszę! odc. 7

07:40 Wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1379
08:30 Docent H. - film
09:00 Znieważona ziemia - dramat
11:00 Polskie drogi odc. 4 - serial
12:20 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1379
12:40 Mała wielka miłość - komedia
14:45 Taśmy Kultury odc. 7
14:55 Taśmy Kultury odc. 8
15:15 Informacje kulturalne
15:40 Mistrz - film
17:10 U pana Boga za piecem 
 - komedia
18:55 Którędy po sztukę odc. 80
19:05 Pegaz odc. 112
19:45 Nieprawdopodobnie elastyczny  
 człowiek - film
19:50 Nie trać głowy - film
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Wstęp do filmu odc. 124
20:25 Front zachodni 1918 - dramat
22:10 Pojedynki stulecia odc. 11
22:40 Klucz do Salvadora Dalego - film
23:50 Scena klasyczna odc. 37
00:45 Męskie sprawy - film

06:50 Był taki dzień odc. 350
06:55 Noce i dnie odc. 5 - serial 
08:00 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 21 - serial
08:35 #dziedzictwo odc. 2
09:20 Fotograf snów - film o Ryszardzie  
 Horowitzu - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 10
11:20 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
12:25 Ziemia obiecana odc. 3 - serial 
13:30 Dawne światy odc. 1 - film
14:35 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 5 - serial
15:40 Szkocki sen o Kanadzie - film
16:45 Stanisława Brzozowskiego życie  
 wśród skorpionów - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Noce i dnie odc. 6 - serial 
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial
20:40 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 4 - serial
21:20 Dyktator: Zajęcie dla wariatów  
 - film
22:20 Spór o historię odc. 147
23:00 Szerokie tory odc. 116
23:35 Cała prawda o Grekach 
 odc. 2 - film
00:50 Sensacje XX wieku odc. 59

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 Mama Antonia - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Złota Góra - park miniatur  
 sakralnych
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Z wiarą na głęboką wodę - film
14:00 Geniusz stworzenia - film
15:15 Kruszynka - 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 Alternatywa dla in vitro
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 
 odc. 10 - 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 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 720 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 7
07:20 Na sygnale odc. 156 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 215
11:25 Rodzinka.pl odc. 53 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1941 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 78
14:10 Nabożeństwo ekumeniczne 
 - Święto Niepodległości
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 720 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 54 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 202 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 89 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1941 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
20:45 Doktor Foster odc. 6 s. 2 - serial 
21:50 Mów mi Dave - film
23:20 Na sygnale odc. 206 - serial 
23:55 Facet na miarę - komedia
01:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2330

11:00 Ukryta prawda odc. 973 - serial

12:00 Szpital odc. 862 - serial

13:00 Szkoła odc. 625 - serial

14:00 19+ odc. 326 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

15:30 Szkoła odc. 626 - serial 

16:30 19+ odc. 327 - serial 

17:00 Szpital odc. 863 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 974 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 2

19:50 Uwaga! odc. 5495

20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2781 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 215

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 18

22:30 Jeszcze raz - komedia

00:25 Pod powierzchnią odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 720 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 721 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 14 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 777 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 58 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 724 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2761 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3759
16:30 Na ratunek 112 odc. 293 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 283 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2762 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 313 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 129
21:10 Przyjaciółki odc. 145 - serial 
22:10 Lot - thriller

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacja XXI wieku

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

Uzależniony od alkoholu pilot mimo awarii 
maszyny bezpiecznie ląduje, ratując życie  
96 osobom. Grozi mu więzienie, bo okazuje 
się, że znajdował się pod wpływem substancji 
odurzających.

Anne Marie przygotowuje się do ważnych zawodów 
w windsurfingu. Zakochuje się w chłopaku, który 
odrywa ją od treningów. Bohaterka staje przed 
wyborem – wymarzona wygrana, czy osobiste 
szczęście.

„Błękitna fala”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Lot”
(2012r.) Polsat 22:10
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14:00 Elif

05:40 Elif odc. 366 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 58 - 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. 86 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 8 s. 1 - serial
10:50 Kulisy paryskiego luksusu - film
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 1
12:50 Chiński dziki zachód - film
14:00 Elif odc. 367 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 90
16:05 Wieczna miłość odc. 59 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
17:55 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
18:00 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
19:20 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 45
21:30 Big Music Quiz odc. 21
22:35 Manchester by the Sea - dramat
01:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 29

05:10 Ukryta prawda odc. 388 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 163 - serial 

07:10 Szpital odc. 444 - serial 

08:10 Dr House odc. 6 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 164 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 622 - serial 

14:55 Szpital odc. 445 - serial 

15:55 Dr House odc. 7 s. 8 - serial 

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

17:55 Brzydula odc. 69 - serial 

18:25 Brzydula odc. 70 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

20:00 Polowanie na mysz 

 - komediasensacyjna 

22:05 Szczęki - thriller 

00:35 Porwani odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 4
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 15 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 16 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 64
09:00 Septagon odc. 4 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 34
11:25 Benny Hill odc. 6
12:00 Detektywi w akcji odc. 30 - serial
13:00 Galileo odc. 714
14:00 Galileo odc. 715
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 52 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 52 - serial 
18:00 Septagon odc. 5 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 11
21:00 Oko za oko odc. 13 - serial 
22:00 Oko za oko odc. 14 - serial 
23:05 Rekreator - film 
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 11

06:00 Kontrakt na miłość odc. 70 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 93
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 62 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
17:00 Następny proszę! odc. 7
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
20:00 22 kule - film
22:15 Infiltrator - thriller 
00:25 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 9 s. 3 - serial

07:40 Wydarzenie aktualne

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1378

08:35 Bardzo starzy oboje - film

09:10 U pana Boga za piecem 

 - komedia

11:00 Polskie drogi odc. 5 - serial

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1378

12:40 15. Wielkanocny Festiwal  

 Ludwiga van Beethovena

14:10 Którędy po sztukę odc. 80

14:20 Taśmy Kultury odc. 9

14:30 Taśmy Kultury odc. 10

14:50 Mleczna droga - film

16:35 Rekord świata - dramat

17:50 Prognoza pogody - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 11

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 112

20:25 Sobowtór - dramat

23:10 Ewolucja hip-hopu odc. 2 - serial

00:05 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 351
07:00 Noce i dnie odc. 6 - serial 
08:05 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele odc. 16
09:20 Stanisława Brzozowskiego życie  
 wśród skorpionów - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 59
10:50 Stara granica - film
11:30 W poszukiwaniu Joanny d’Arc  
 - film
12:40 Ziemia obiecana odc. 4 - serial 
13:45 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 1 - film
14:40 Ramzes II - wielka podróż - film
15:50 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 8 - serial
16:55 Tam jest nasze życie - film
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Noce i dnie odc. 7 - serial 
20:00 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - film
21:05 Wojna o morza odc. 1 - film
22:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 51
22:40 Szerokie tory odc. 128
23:10 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial
23:45 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 4 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 60

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 10 - 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 Kościół w potrzebie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Modlitwa o pokój - film
14:00 Bł. Maria Teresa Ledóchowska  
 - 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. 34 - serial
17:00 Kościół w potrzebie
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. 8 s. 1 - serial 
23:00 Wielcy duchem - serial

06:00 Egzamin z życia odc. 12 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 30 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 157 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 216
11:25 Rodzinka.pl odc. 54 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 79
14:00 Coś dla Ciebie odc. 176
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 19 s. 2
15:00 Hity kabaretu odc. 23
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 55 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 203 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 90 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 249 - serial
22:20 Lubię to - kabaret Hrabi
23:00 Róża - dramat
00:45 Wymarzony kawaler - komedia

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2331

11:00 Ukryta prawda odc. 974 - serial

12:00 Szpital odc. 863 - serial

13:00 Szkoła odc. 626 - serial

14:00 19+ odc. 327 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8

15:30 Szkoła odc. 627 - serial 

16:30 19+ odc. 328 - serial 

17:00 Szpital odc. 864 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 975 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 3

19:50 Uwaga! odc. 5496

20:00 Fantastyczne zwierzęta i jak je  

 znaleźć - film

22:50 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - film

00:45 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 722 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 723 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 15 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 778 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 59 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 725 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2762 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3760
16:30 Na ratunek 112 odc. 294 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 284 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2763 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 314 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 10
22:05 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 8 s. 2 
23:05 Czas próby - dramat
01:45 Vendetta - film

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi

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

Koniec II wojny światowej, Mazury. Były żołnierz 
AK, Tadeusz, trafia do gospodarstwa żony 
zabitego podczas wojny oficera Wehrmachtu. 
Róża przyjmuje go chłodno, ale pozwala mu 
przenocować.

Sztorm przynosi ulewne opady deszczu i niszczy 
znajdujące się na morzu statki. Wśród nich jest 
tankowiec, który zostaje przełamany na pół. 
Marynarze muszą podjąć walkę o przetrwanie.

„Róża”
(2011r.) TVP 2 23:00

„Czas próby”
(2016r.) Polsat 23:05

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

06:00 Klan odc. 3373
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 76 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 52
09:20 Rodzinny ekspres odc. 56
09:50 Serce z żelaza - film
10:55 Korona królów odc. 124 - serial 
11:25 Korona królów odc. 125 - serial 
11:55 Korona królów odc. 126 - serial 
12:35 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 5
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 195
14:10 Jak to działa? odc. 170
14:40 Gen innowacyjności odc. 16 s. 2
14:50 Spis treści odc. 28
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 261 s. 20 - serial
15:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
18:25 Drogi wolności odc. 11 - serial 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 37 s. 3 - serial 
21:30 Zniewolony - film
23:55 Pociąg śmierci do Denver 
 - thriller 
02:05 Manchester by the Sea - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 389 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 2 - serial

10:00 Brzydula odc. 61 - serial 

10:40 Brzydula odc. 62 - serial 

11:15 Brzydula odc. 63 - serial 

11:50 Brzydula odc. 64 - serial 

12:25 Miłość jest wszystkim 

 - kulisy produkcji

13:00 Beethoven IV - komedia

15:05 Polowanie na mysz 

 - komediasensacyjna 

17:15 Toy Story II - film

19:00 Blues Brothers

  - komediasensacyjna 

21:50 Druhny - komedia

00:25 Błękitna fala - film

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 5
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 7 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 26 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial
09:00 Tom i Jerry: Wielka ucieczka  
 - film
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 480 - serial 
11:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 481 - serial 
12:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 482 - serial 
13:35 STOP Drogówka odc. 192
14:45 Powrót do przyszłości II 
 - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
19:00 Galileo odc. 716
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 249 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 250 - serial
23:05 Pod kluczem - dramat
01:20 STOP Drogówka odc. 192

05:25 Niesamowite! odc. 7 - serial 

06:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 85 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 7

08:50 13. posterunek 

 odc. 15 s. 2 - serial

09:25 13. posterunek 

 odc. 16 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial 

11:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 41 s. 2 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 42 s. 2 - serial 

12:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 43 s. 2 - serial 

13:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 44 s. 2 - serial 

14:50 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 2

15:45 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat

18:20 Kłamca, kłamca - komedia

20:00 Podniebny łowca - film

22:30 Przełęcz ocalonych - film

01:10 Straszny film 4 - komedia

07:00 Nienasyceni odc. 11

07:50 Informacje kulturalne

08:10 Tygodnik kulturalny

09:00 Królowa Bona odc. 1 - serial 

10:05 Nikt, tylko ty

10:45 Informacje kulturalne

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 34

11:40 Sztuka Niemiec odc. 2 - serial

12:45 Casting - film

13:05 Wrota Europy - dramat

14:30 Locus - film

14:45 Moje Bronowice

15:15 Niespotykanie spokojny  

 człowiek - komedia

16:25 Intruz - thriller 

18:10 Bez stałego adresu 

 - Bob Dylan - film

20:20 Fortepian - dramat

22:20 Przestrzeń negatywna - film

22:35 Dranie w kinie odc. 42

23:20 Moody Blues na festiwalu 

 w Montreux

00:25 Krótki film o zabijaniu - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 352
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 12 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 12 s. 1
08:50 Przyłbice i kaptury odc. 9 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 76
10:35 Dawne światy odc. 1 - film
11:45 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 5 - serial
12:40 Afryka odc. 3 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 133
14:15 Podróże z historią odc. 12 s. 1
14:50 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
15:55 Spór o historię odc. 82
16:35 W poszukiwaniu Joanny d’Arc  
 - film
17:45 Marzyciele odc. 17
18:20 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
19:30 Prezydent odc. 48 - film
20:20 Dyktator: Zajęcie dla wariatów  
 - film
21:25 Rodzina Połanieckich 
 odc. 1 - serial 
22:55 Burmistrz Niepodległości
00:00 Błękitna Armia 1917-1919 - film
01:25 Medium - horror

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Franciszkanie 
 - droga do ubóstwa - film
09:45 180 lat na zdrowie - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 7 - 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. 8 - serial
15:00 Bazylika Św. Jana na Lateranie  
 - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 36
16:00 Informacje dnia
16:10 Krok serca - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 5
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. 21 - serial 
23:00 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1939 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1940 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1397 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 217
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 8
12:15 Mów mi Dave - film 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 VIII Płocka Noc Kabaretowa
16:25 Słowo na niedzielę
16:35 Rodzinka.pl odc. 249 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 22
20:05 The Voice of Poland odc. 15 s. 9
22:40 Sierocki na sobotę odc. 8
23:55 Lot 192 - film
01:35 Róża - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1109

11:00 Na Wspólnej odc. 2778 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2779 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2780 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2781 - serial

12:50 MasterChef odc. 10 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 11

16:00 Miłość jest wszystkim

16:30 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 10

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 11 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 4

19:45 Uwaga! odc. 5497

20:00 Mam talent odc. 11 s. 11

21:55 Mamma Mia! - komediamuzyczna 

00:10 Fantastyczne zwierzęta 

 i jak je znaleźć - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 My3 odc. 71

09:30 My3 odc. 72

10:05 Ewa gotuje odc. 347

10:40 Ramona i Beezus - film

12:50 World of Dance - Polska odc. 10

14:50 The Story of My Life. Historia  

 naszego życia odc. 8 s. 2

15:50 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 45

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 119

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 120

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 315 - serial

20:05 Zwierzogród - film

22:20 Last Vegas - komedia

00:50 Skazany na piekło - thriller 

10:00 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Królowa Bona 10:05 Okrasa łamie 

przepisy

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

Rok 1926. W Nowym Jorku pojawia się Newt 
Scamander, który jest w posiadaniu walizki pełnej 
magicznych stworzeń. Gdy Jacob przypadkiem 
wypuszcza kilka zwierząt, bohaterowie łączą siły, 
by je złapać.

Za zabicie mordercy żony Amerykanin Kyle LeBlanc 
dostaje wyrok dożywocia w rosyjskim więzieniu. 
Gdy zostaje zmuszony do udziału w organizowanych 
w zakładzie walkach, budzi się w nim bestia.

„Skazany na piekło”
(2003r.) Polsat 00:20

„Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć”

(2016r.) TVN 00:10
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10:30 Leśniczówka

05:40 Klan odc. 3374
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. 82 s. 2
09:00 Panama i jej oblicza 
 - przed ŚDM 2019
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 56 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 92
10:30 Leśniczówka odc. 55 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 56 - serial 
11:25 Leśniczówka odc. 57 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 35
13:00 Drogi wolności 
 - kulisy serialu odc. 12
13:10 Sekretne życie psów 
 odc. 3 - serial
14:10 Sonda II odc. 96
14:35 Spis treści odc. 29
14:40 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
15:00 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
16:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 37 s. 3 - serial 
18:20 Drogi wolności 
 - spotkanie z historią odc. 12
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 12 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 10 s. 5
22:15 Plan B - komedia

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 6

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 9 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial

08:35 Asteriks i Obeliks: Osiedle  

 bogów - film

10:15 Galileo odc. 716

11:25 Powrót do przyszłości II - komedia

13:40 Superbohaterowie - film

16:05 Stalingrad - dramat

19:00 Galileo odc. 717

20:00 Osaczony - thriller 

22:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 251 - serial

23:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 252 - serial

00:30 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Flash odc. 7 - serial

06:55 Flash odc. 8 - serial

07:50 Flash odc. 9 - serial

08:50 Przygody Merlina 

 odc. 11 s. 3 - serial

09:50 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 3 - serial

10:50 Następny proszę! odc. 8

11:50 Strażacki pies - komedia

13:55 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - film

15:40 Piękna i bestia - film

17:55 Robin Hood: faceci w rajtuzach  

 - komedia

20:00 Protektor - film

21:55 Apocalypto - film

00:25 Ukryta tożsamość odc. 11 - serial

07:00 Antyfonie odc. 3 - serial

07:55 Dranie w kinie odc. 42

08:35 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 3 s. 2 - serial

09:40 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 13 - serial

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 263

11:20 Awantura o Basię - film

13:20 Zakochany Molier - film

15:20 Chuligan literacki odc. 104

15:55 Fresk - film

17:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 538

18:10 Parę osób, mały czas - dramat

20:10 Golem - film 

21:55 Trzeci punkt widzenia odc. 263

22:30 Maratończyk. Krzysztof  

 Jastrzębski - film

23:35 Scena alternatywna odc. 73

00:15 Fortepian - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 353

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 13 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 3 - serial

09:10 Janosik odc. 1 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 77

10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  

 odc. 1 - film

11:35 Ramzes II - wielka podróż - film

12:40 Zamarznięta planeta 

 odc. 1 - serial

13:45 Archiwum zimnej wojny odc. 12

14:20 Dodek na froncie - komedia

16:15 Wielka gra

17:10 Wojownicy czasu odc. 22

17:50 Przygody pana Michała 

 odc. 1 - serial 

18:20 Listy z Reims - film

19:00 Burmistrz Niepodległości

20:00 Wojna o morza odc. 1 - film

21:05 Katyń - dramat

23:15 Wielki test o polskim   

 parlamentaryzmie

00:45 Pożegnanie cesarzy - 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 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1
10:00 Światowy Dzień Ubogich. Msza  
 Św. w bazylice św. Piotra 
 w Rzymie pod przewodnictwem  
 Papieża Franciszka.
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:05 Jasnogórskie Te Deum  
 Laudamus 966-2016 - film
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
15:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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
22:30 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 5
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1942 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1943 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1398 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

10:50 Przeżyć w Serengeti - film

11:55 Lawrence z Arabii odc. 1 - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Rodzinka.pl odc. 249 - serial

15:45 The Voice of Poland odc. 15 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 720 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 20 s. 2

20:05 Casino Royale - film

22:35 Zakochani w Rzymie - komedia

00:35 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1110

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 10

11:30 Co za tydzień odc. 876

12:00 Diagnoza odc. 11 s. 3 - serial

13:00 Mam talent odc. 11 s. 11

14:55 Top Model odc. 11 s. 7

15:55 Minionki rozrabiają - film

18:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 5

19:45 Uwaga! odc. 5498

20:00 MasterChef odc. 11 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 5 - serial 

22:30 Nocny pościg - film

00:55 R.I.P.D. Agenci z zaświatów  

 - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 28 - serial

09:10 Madagwiazdka - film

09:40 Piękna i bestia - film

11:30 Cziłała z Beverly Hills II - komedia

13:05 Zwierzogród - film

15:25 Święta last minute - komedia

17:35 Nasz nowy dom odc. 129

18:40 Dom pełen życia odc. 8 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 290

20:05 W rytmie serca odc. 39 - serial 

21:05 XXIII Rybnicka Jesień Kabaretowa  

 - Ryjek 2018

00:05 Ślad odc. 17 - serial

05:50 Ukryta prawda odc. 390 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 1 s. 7 - serial

10:00 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

11:00 Brzydula odc. 66 - serial 

11:30 Brzydula odc. 67 - serial 

12:05 Brzydula odc. 68 - serial 

12:40 Brzydula odc. 69 - serial 

13:15 Brzydula odc. 70 - serial 

13:50 Królestwo małp - film

15:35 Toy Story III - film

17:20 McFarland - dramat

20:00 Robin Hood - film

22:55 Druhny - komedia

01:30 Sposób na morderstwo 

 odc. 3 s. 2 - serial

11:00 Brzydula 10:15 Galileo

06:55 Flash 11:20 Awantura o Basię 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:40 Jeźdzcy smoków

Córka ogrodnika zgadza się zamieszkać w ponurym 
zamczysku, aby ratować życie ojca. Dziewczyna 
zakochuje się w istocie uwięzionej w odrażającym 
ciele.

Ostatni rok XII w. Po śmierci króla Ryszarda Lwie 
Serce łucznik Robin Longstride odchodzi z armii. 
Wraz z nim do Anglii wracają trzej kompani – Mały 
John, Szkarłatny Will i Allan A’Dayle.

„Robin Hood”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Piękna i bestia”
(1991r.) Polsat 09:40
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 367 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 59 - 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. 87 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 9 s. 1 - serial
10:50 Cała prawda o nasionach - film
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Sekretne życie psów 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 368 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 195
16:05 Wieczna miłość odc. 60 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3375
18:30 Korona królów odc. 127 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 58 - serial 
21:00 Lato - spektakl teatralny 
22:25 Dekalog odc. 6 - dramat
23:35 Rzeczpospolita Zakopiańska  
 - film
00:40 Plan B - komedia

05:10 Ukryta prawda odc. 391 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 164 - serial 

07:10 Szpital odc. 445 - serial 

08:10 Dr House odc. 7 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 3 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 165 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 623 - serial 

14:55 Szpital odc. 446 - serial 

15:55 Dr House odc. 8 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 4 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 71 - serial 

18:25 Brzydula odc. 72 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

20:00 Uwiązani - komediodramat

22:30 Kości odc. 12 s. 12 - serial

23:30 Noc oczyszczenia: 

 Anarchia - horror

01:40 Lista klientów odc. 4 - serial 

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 7
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 16 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 17 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 65
09:00 Septagon odc. 5 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 35
11:25 Benny Hill odc. 12
12:00 Detektywi w akcji odc. 31 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 32 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 174
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 53 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 53 - serial 
18:00 Septagon odc. 7 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 253 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 716
23:00 Galileo odc. 717
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 7

06:00 Kontrakt na miłość odc. 71 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 94
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 63 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 Apocalypto - film
22:30 22 kule - film
01:00 Rollerball - film 

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Twarzą w twarz - film

09:20 Prognoza pogody - film

11:00 Polskie drogi odc. 6 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy

12:50 Podróż - film

13:15 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat

15:20 Taśmy Kultury odc. 11

15:35 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 3

15:55 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 13 - serial

17:05 Latawiec - dramat

18:25 Chuligan literacki odc. 104

18:55 Lot trzmiela - film

19:00 Galapagos - film

19:10 Ptaszor - film

19:20 Którędy po sztukę odc. 82

19:35 Videofan odc. 103

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mały Quinquin odc. 1 - serial

21:20 Klątwa Mony Lisy - film

22:25 Kronos odc. 22

23:15 Golem - film 

00:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 354

07:00 Noce i dnie odc. 7 - serial

08:00 Ex libris

08:30 Wojownicy czasu odc. 1

09:10 Tam jest nasze życie - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 60

10:50 Film dokumentalny 

11:25 Afryka odc. 3 - serial

12:30 Czterdziestolatek odc. 1 - serial

13:25 Męskie sprawy - film

15:20 Zamarznięta planeta 

 odc. 1 - serial

16:15 Spór o historię odc. 21

16:55 Podsłuchane życie - film

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:30 Flesz historii

18:55 Noce i dnie odc. 8 - serial 

20:00 Błękitna Armia 1917-1919 - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 13

22:35 Marzyciele odc. 17

23:15 Polskie drogi do niepodległości  

 odc. 3 - film

00:20 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Pocztówka z Indii - Chennai -  
 miasto św. Tomasza 
 Apostoła - film
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Konzentrationslager 
 Flossenburg - film
13:05 Trzy wyspy - trzy światy - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Ewolucja - nauka czy ślepa  
 wiara? - 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 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 100 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - film

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 164
07:20 Na sygnale odc. 158 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 218
11:25 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 80
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 56 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 204 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 91 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 61
20:55 M jak miłość odc. 1399 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 9, Western 
22:50 Czas śmierci odc. 3 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 6 - serial
00:55 Zakochani w Rzymie - komedia

05:50 Uwaga! odc. 5498
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 37 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 37
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2332
11:00 Ukryta prawda odc. 975 - serial
12:00 Szpital odc. 864 - serial
13:00 Szkoła odc. 627 - serial
14:00 19+ odc. 328 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 8
15:30 Szkoła odc. 628 - serial 
16:30 19+ odc. 329 - serial 
17:00 Szpital odc. 865 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 976 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 6
19:50 Uwaga! odc. 5499
20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2782 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 216
21:30 Top Model odc. 12 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 12 s. 3 - serial
23:35 Nocny pościg - film
01:55 Co za tydzień odc. 876

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 724 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 725 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 16 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 779 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 60 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 726 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2763 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 652 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3761
16:30 Na ratunek 112 odc. 295 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 285 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2764 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 316 - serial
20:05 Kapitan Ameryka: 
 Wojna bohaterów - film
23:15 Terminator III: Bunt maszyn - film 
01:45 Niezniszczalny - thriller 

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Avengersi powstrzymują Brocka Rumlowa 
przed kradzieżą wirusa. Niestety, dochodzi do 
poważnych zniszczeń i strat w cywilach. Władze 
wprowadzają ustawę, która umożliwi kontrolę działań 
superbohaterów.

Nowożeńcy, Antonio i Milli, przyjeżdżają do Rzymu. 
Milli gubi się w drodze do fryzjera. Przerażony 
Antonio, który ma przedstawić żonę rodzinie, prosi 
prostytutkę Annie, by ją udawała.

„Zakochani w Rzymie”
(2012r.) TVP 2 00:55

„Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów”

(2016r.) Polsat 20:05
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 368 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 60 - 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. 88 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 10 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 127 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 369 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 58 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 61 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3376
18:30 Korona królów odc. 128 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Portugalia - Polska
20:35 Portugalia - Polska
22:55 Więzień Brubaker - thriller 
01:15 Meczet za zasłoną 
 odc. 1 s. 335 - film

05:10 Ukryta prawda odc. 392 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 165 - serial 

07:10 Szpital odc. 446 - serial 

08:10 Dr House odc. 8 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 166 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 624 - serial 

14:55 Szpital odc. 447 - serial 

15:55 Dr House odc. 9 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 6 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 73 - serial 

18:25 Brzydula odc. 74 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

20:00 Zakładnik - film

22:30 Szczęki II - thriller 

01:00 Sposób na morderstwo 

 odc. 4 s. 2 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 8
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 17 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 18 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 66
09:00 Septagon odc. 7 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 36
11:25 Benny Hill odc. 10, Rozrywka 
12:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 175
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 54 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 54 - serial 
18:00 Septagon odc. 8 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 254 - serial
21:00 Legion - horror
23:20 Gatunek II - film 
01:05 STOP Drogówka odc. 192

06:00 Kontrakt na miłość odc. 72 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 95
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 64 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Tajemnicza przesyłka - film
21:55 Snajper: Kolejne starcie - film
23:50 Dom z kości - horror
01:30 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

07:45 Którędy po sztukę odc. 82

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Stracona noc - dramat

09:30 Latawiec - dramat

11:00 Polskie drogi odc. 7 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy

13:05 Alice - film

14:50 Informacje kulturalne

15:10 Taśmy Kultury odc. 12

15:25 Taśmy Kultury odc. 13

15:45 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

17:40 Constans - film

19:20 Kronos odc. 22

20:00 Informacje kulturalne

20:10 Wstęp do spektaklu „Matki”

20:30 Matki - film

22:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

00:50 Dezerterzy odc. 76

06:50 Był taki dzień odc. 355

06:55 Noce i dnie odc. 8 - serial

08:00 Niecała nieprawda 

 czyli PRL w DTV odc. 51

08:45 Flesz historii

09:15 Podsłuchane życie - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 5

11:10 Spór o historię odc. 62

11:45 Był dwór

12:20 Czterdziestolatek odc. 2 - serial

13:15 Wszystkie kolory świata 

 odc. 14 - serial

14:20 Śpiew Syreny - film

15:35 Paryski korespondent - film

16:10 Marzyciele odc. 17

16:45 Ex libris Magazyn 

19:10 Ale nam się wydarzyło... 

 Jan Paweł II odc. 6

19:30 Noce i dnie odc. 9 - serial 

20:40 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

21:00 Ocalcie Titanica - film

22:00 Jak było? odc. 26

22:40 Katyń - dramat

00:50 Sensacje XX wieku odc. 6

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:45 W góreckim domku ogrodnika
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. 6 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:50 Trzy wyspy - trzy światy - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 100 - serial
14:45 Katedra w głębinach - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 24 - serial 
22:40 Kartka z kalendarza
22:45 Listy starego diabła 
 do młodego - film
23:40 Robi - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1399 - serial 
07:00 Budowla z pruskiego muru
07:20 Na sygnale odc. 159 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 219
11:25 Rodzinka.pl odc. 56 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 81
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1399 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 57 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 205 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 92 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 62
20:55 M jak miłość odc. 1400 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
00:05 Rodzinka.pl odc. 249 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13
07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 9
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2333
11:00 Ukryta prawda odc. 976 - serial
12:00 Szpital odc. 865 - serial
13:00 Szkoła odc. 628 - serial
14:00 19+ odc. 329 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8
15:30 Szkoła odc. 629 - serial 
16:30 19+ odc. 330 - serial 
17:00 Szpital odc. 866 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 977 - serial 
19:00 Fakty
19:30 Miłość jest wszystkim 
 - relacja z premiery odc. 1
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 7
19:50 Miłość jest wszystkim 
 - relacja z premiery odc. 2
19:55 Uwaga! odc. 5500
20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2783 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 217
21:30 Diagnoza odc. 12 s. 3 - serial 
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 13 
23:30 Superwizjer odc. 1144
00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 12 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 726 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 727 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 17 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 780 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 61 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 727 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2764 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 653 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3762
16:30 Na ratunek 112 odc. 296 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 286 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2765 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 317 - serial
20:05 Ślad odc. 19 - serial
21:05 Ślad odc. 20 - serial
22:10 Niezniszczalny - thriller
00:40 Wilk z Wall Street - film

07:10 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:55 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

U wybrzeży miasteczka Amity znowu pojawił się 
olbrzymi rekin. W obawie przed ucieczką turystów 
w środku sezonu władze ukrywają ten fakt. Szeryf 
Martin Brody wypływa w morze, by zmierzyć się 
z bestią.

Bóg traci wiarę w człowieka i wysyła na ziemię 
legion aniołów. Archanioł Michael sprzeciwia się 
woli Stwórcy. Zamierza ocalić kelnerkę Charlie, 
której dziecko jest jedyną nadzieją dla ludzi.

„Legion”
(2010r.) TV4 21:00

„Szczęki II”
(1978r.) TVN 7 22:30
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 369 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 61 - 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. 89 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 11 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 128 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 2
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 370 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Zakochaj się w Polsce odc. 87
16:05 Wieczna miłość odc. 62 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3377
18:30 Korona królów odc. 129 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 59 - serial 
21:00 Wielki test o zdrowiu 
22:25 Nadia Comăneci, gimnastyczka 
 i dyktator - film
23:35 Bez tożsamości 
 odc. 5 s. 2 - serial 
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:10 Ukryta prawda odc. 393 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 166 - serial 

07:10 Szpital odc. 447 - serial 

08:10 Dr House odc. 9 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 625 - serial 

14:55 Szpital odc. 448 - serial 

15:55 Dr House odc. 10 s. 8 - serial 

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

17:55 Brzydula odc. 75 - serial 

18:25 Brzydula odc. 76 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 216 - serial 

20:00 Niepokój - thriller 

22:15 Nibymonogamiczni - film

23:55 Zakładnik - film

02:30 Moc magii odc. 316

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 1
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 18 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 19 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 67
09:00 Septagon odc. 8 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 37
11:25 Benny Hill odc. 15
12:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 176
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 55 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 55 - serial 
18:00 Septagon odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 255 - serial
21:00 Oko za oko odc. 15 - serial 
22:00 Gatunek - film 
00:20 Trampolina odc. 11

06:00 Kontrakt na miłość odc. 73 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 96
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 65 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Snajper: Duch wojownika - thriller 
22:00 Podniebny łowca - film
00:20 Wikingowie odc. 19 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Kareta - komedia

09:20 Constans - film

11:00 Polskie drogi odc. 8 - serial

12:35 Studio Kultura - rozmowy

12:50 Wielki Tydzień - dramat

14:35 Irytujące buczenie lodówki - film

14:50 Taśmy Kultury odc. 14

15:10 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 4

15:30 Legendy rocka odc. 37 - serial

16:25 Dziewczyna i gołębie - film

17:25 Prawie jak matka 

 - komediodramat

19:25 Dezerterzy odc. 76

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Pianista - dramat

22:55 Pegaz odc. 113

23:40 Van Gogh: Malowane słowami  

 - film

00:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

04:10 Zapomniane powstanie 1918 - film

06:50 Był taki dzień odc. 356

07:00 Noce i dnie odc. 9 - serial

08:05 Archiwum zimnej wojny odc. 13

08:45 Jak było? odc. 26

09:25 Życiorys z celi śmierci - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 6

11:25 Zapomniane powstanie 1918 - film

12:25 Czterdziestolatek odc. 3 - serial

13:30 Wszystkie kolory świata 

 odc. 15 - serial

14:30 Burmistrz Niepodległości

15:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial

16:50 Jeńcy - film

17:50 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:20 Śladami zbrodni i walki 

 1944-1956 odc. 22 - serial

18:55 Noce i dnie odc. 10 - serial 

20:05 Słynne jednostki specjalne 

 odc. 1 - serial

21:00 Podwodny grobowiec 

 - tragedia HMS Hood - film

22:00 #dziedzictwo odc. 3

22:40 Męskie sprawy - film

00:35 Sensacje XX wieku odc. 7

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
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 5 - serial
11:20 Nuty nadziei - film
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Fircyk w zalotach 
 Spektakl teatralny
13:35 Proroctwa Humanae Vitae - film
14:00 Głos serca odc. 24 - serial
14:40 Katedra w głębinach - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie
16:30 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
16:45 Ivato - film
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 Usłyszcie nas - film
23:30 W promieniach miłosierdzia - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1400 - serial 
07:00 Nekropolie żydowskie 
 - cmentarz w Warszawie - film
07:20 Na sygnale odc. 160 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 220
11:25 Rodzinka.pl odc. 57 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 82
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1400 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 58 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 206 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 93 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1946 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 24 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 721 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 207 - serial 
22:35 Wesele w Sorrento - komedia
00:40 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2334

11:00 Ukryta prawda odc. 977 - serial

12:00 Szpital odc. 866 - serial

13:00 Szkoła odc. 629 - serial

14:00 19+ odc. 330 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8

15:30 Szkoła odc. 630 - serial 

16:30 19+ odc. 331 - serial 

17:00 Szpital odc. 867 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 978 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 8

19:50 Uwaga! odc. 5501

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2784 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 218

21:30 Ameryka Express odc. 12

23:05 Wykidajło - film

01:25 Oszuści odc. 7 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 728 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 729 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 18 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 781 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 62 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 728 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2765 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 654 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3763
16:30 Na ratunek 112 odc. 297 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 287 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2766 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 318 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 540 - serial
20:40 Wilk z Wall Street - film
00:15 Godziny - wyścig z czasem 
 - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Polskie drogi 10:25 Sensacje XX wieku

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

W tajnym ośrodku badawczym w stanie Utah 
wybitny genetyk Xavier Fitch doprowadza do 
eksperymentu – po połączeniu trzech komórek 
ludzkich z pozaziemską materią udaje mu się 
stworzyć życie.

Nastoletni Kale Brecht, skazany na trzy miesiące 
aresztu domowego, podgląda sąsiadów. W tym 
czasie okolica jest terroryzowana przez mordercę. 
Chłopak rozpoczyna prywatne śledztwo.

„Gatunek”
(1995r.) TV 4 22:00

„Niepokój”
(2007r.) TVN 7 20:00

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 8 5 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1033 1030 hPa
 wiatr: 7 13 km/h 

 temperatura: 9 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1029 1029 hPa
 wiatr: 15 11 km/h 

 temperatura: 8 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1029 1030 hPa
 wiatr: 9 9 km/h 

 temperatura: 9 7 °C
 opady: 0,5 0 mm
 ciśnienie: 1031 1029 hPa
 wiatr: 10 12 km/h 

 temperatura: 6 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1026 hPa
 wiatr: 14 15 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1023 hPa
 wiatr: 16 19 km/h 

 temperatura: 6 2 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1024 1028 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

Roladki z dyniowych naleśników 
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składniki: 
280 g puree z dyni
160 g mąki
350 ml mleka 3,2%
2 jaja
sól, pieprz
200 g twarogu półtłustego
100 g ogórka zielonego
100 g pomidorów 
100 g żółtej i czerwonej papryki
1 sałata rzymska 
3 rzodkiewki
sposób wykonania:
Puree z dyni (dynię pokroić, usunąć pestki 

i upiec ze skorupą w piekarniku, a następnie wydrą-
żyć i zmiksować miąższ) przełóż do miski, dodaj jaja, 
sól i mleko, zmiksuj. Gdy składniki się połączą, do-
dawaj stopniowo mąkę. Po uzyskaniu odpowiedniej 
konsystencji ciasta, smaż naleśniki na patelni z obu 
stron na złoty kolor. Z twarogu, pokrojonych drobno 
rzodkiewek, soli i pieprzu zrób pastę serową. Warzy-
wa pokrój w plasterki i paski, sałatę podziel na listki. 
Naleśniki przesmaruj pastą serową, ułóż na niej wa-
rzywa i zroluj w rulon. Następnie rulony z naleśni-
ków pokrój w krążki o grubości ok. 4 cm i ułóż na 
półmisku.

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Szczepić czy nie?
ZDROWIE  Ostatnio wiele się mówi o szczepieniach. Ich przeciwnicy złożyli projekt ustawy o zniesieniu 
obowiązku szczepień, który został odrzucony. Słyszymy o szkodliwości tych zastrzyków, ale i o pojawiającej 
się w naszym kraju odrze. Gdzie leży prawda?

9 listopada Sejm RP niemal 
jednogłośnie odrzucił obywatel-
ski projekt ustawy, który miał 
likwidować obowiązek szczepień 
w Polsce. Za odrzuceniem opo-
wiedziało się 354 posłów, 10 było 
przeciw, 16 wstrzymało się od 
głosu. W tym projekcie obowią-
zek szczepień ochronnych pozo-
stawał jedynie dla stanu zagro-
żenia i epidemii. Autorem takich 
rozwiązań jest Stowarzyszenie 
Wiedzy i Szczepionkach „STOP 
NOP”. Ale obowiązek szczepień 
pozostał.

Można dostać karę
Za uchylanie się od obowiąz-

ku szczepień można zostać uka-
ranym. Karę otrzymali w tym 
roku rodzice, którzy sprzeciwiali 
się administracyjnej egzekucji 
obowiązku szczepienia. Sprawa 
trafiła do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, ponieważ stacja 
sanitarno-epidemiologiczna wy-
dała na matkę i ojca dziewczynki 
tytuły wykonawcze wzywające 
do zaszczepienia córki przeciw-
ko błonicy, tężcowi, krztuścowi, 
poliomyelitis oraz odrze, śwince 
i różyczce. Urzędnicy sanepidu 
twierdzili, że obowiązek poddania 
dziecka szczepieniu ochronnemu 
wynika wprost z przepisów prawa 
i można go egzekwować na dro-
dze postępowania administracyj-
nego. Poznański WSA potwierdził, 
że obowiązek poddania dziecka 
szczepieniu ochronnemu jest 
bezpośrednio wykonalny. Nie wy-
maga dodatkowej decyzji. Rodzic, 
który się temu sprzeciwia, musi 
się liczyć z automatycznym wsz-
częciem postępowania egzeku-
cyjnego. Rodzice mający władzę 
rodzicielską są odpowiedzialni za 
spełnienie obowiązku poddania 
dziecka szczepieniu ochronne-
mu. Uchylający się zostali uka-
rani karą grzywny. Naczelny Sąd 
Administracyjny zaakceptował 
to rozstrzygnięcie. Wyrok za-

padł w Warszawie 25 kwietnia  
2018 roku.

Czym jest szczepionka?
Szczepionki to zabite bakterie, 

ich fragmenty lub nawet pojedyn-
cze antygeny, żywe ale osłabione 
bakterie, żywe choć osłabione wi-
rusy, czasem zabite wirusy. Poda-
nie szczepionki prowadzi do wy-
tworzenia się odporności poprzez 
produkowanie przez układ od-
pornościowy odpowiednich prze-
ciwciał lub komórek obronnych 
bez wywoływania jawnej cho-
roby. Po niektórych szczepion-
kach mogą się pojawić łagodne 
i krótkotrwałe czyli tzw. poronne 
objawy chorobowe, np. poron-
na ospa wietrzna, odra, świnka. 
Aby człowiek uzyskał trwałą od-
porność, wiele szczepionek musi 
być podanych kilkakrotnie. W ten 
sposób układ odpornościowy 
uczy się i zapamiętuje, co i jak 
ma zrobić w przypadku kontaktu 
z prawdziwą chorobą zakaźną. Jak 
twierdzą naukowcy, szczepionki 
to jedno z największych osiągnięć 
medycyny, ponieważ zapobiega-
nie chorobom jest zawsze lepsze 
i tańsze niż leczenie. Dzięki szcze-
pionkom śmiertelność niemowląt 
i dzieci nie jest problemem tak 
powszechnym, jak było to wcze-
śniej. Dzięki szczepieniom z roku 
na rok odnotowuje się zdecydo-
wanie mniej zakażeń wirusami 
i bakteriami, które niegdyś były 
śmiercionośne. Nawet mówi się 
o eradykacji, czyli całkowitym 
uwolnieniu się od niektórych cho-
rób, np. polio, ospy prawdziwej 
czy dżumy. Wydawałoby się, że 
nic bardziej nie ucieszy rodziców 
i lekarzy niż to, że dziecko dzięki 
odpowiedniej profilaktyce nie za-
choruje na chorobę zakaźną.

Nie wszyscy chcą szczepić
Antyszczepionkowcy to lu-

dzie, którzy są przeciwni szczepie-
niom dzieci. Niektórzy wyrażają 
sprzeciw, choć szczepią maluchy, 

KalENDaRZ sZCZEpIEń ObOWIąZKOWyCh

Według obecnego kalendarza szczepień dla dzieci i młodzieży 
przewidziane są następujące szczepionki obowiązkowe:

W pierwszym roku życia
W ciągu 24 godzin po urodzeniu noworodek powinien być 

zaszczepiony przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
(WZW B) oraz przeciwko gruźlicy. 

W drugim miesiącu życia (zwykle jest to 7-8 tydzień życia 
dziecka) malucha powinno się zaszczepić kolejną dawką szcze-
pionki przeciwko WZW B oraz szczepionką przeciwko błonicy, 
tężcowi i krztuścowi oraz przeciwko inwazyjnym zakażeniom 
bakterią Haemophilus influenzae typu B.

W 3-4 miesiącu życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego 
szczepienia) wykonuje się kolejne szczepienie przeciwko błoni-
cy, tężcowi, krztuścowi oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus 
typu B, ponadto podaje się szczepionkę przeciwko ostremu na-
gminnemu porażeniu dziecięcemu wywoływanemu przez wirus 
polio.

W 5-6 miesiącu życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego 
szczepienia) maluch musi otrzymać kolejną dawkę szczepionki 
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio oraz Haemophilus 
influenzae typu B. 

W 7 miesiącu życia przypada trzecia dawka szczepionki prze-
ciwko WZW B.

W drugim roku życia:
W 13-14 miesiącu dziecko musi zostać zaszczepione przeciwko 

wirusom odry, świnki i różyczki. 
16-18 miesiąc życia to czas podania kolejnej dawki szczepienia 

przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio oraz Haemophilus 
influenzae typu B.

Okres przedszkolny:
W 6 roku życia maluch powinien być zaszczepiony przeciwko 

polio, błonicy, tężcowi i krztuścowi. 
szkoła podstawowa i gimnazjum:
10 rok życia to czas, kiedy przypada szczepienie przeciwko od-

rze, śwince i różyczce.
W 14 roku życia młodzież szczepiona jest przeciwko błonicy, 

tężcowi i krztuścowi. 
szkoła ponadpodstawowa:
19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole to czas szczepienia 

przeciwko błonicy i tężcowi.

ale są i tacy, którzy tych szcze-
pień – pomimo nakazu – unikają. 
Dlaczego? Po pierwsze uważają, 
że szczepienia nic nie dają, a na 
szczepionkach zarabiają koncerny 
farmaceutyczne. Po drugie są zda-
nia, że szczepionki mogą wywołać 
powikłania u dzieci, np. autyzm. 
Hipoteza o związku szczepień 
z autyzmem to chyba obecnie 
najbardziej rozpowszechniony 
antyszczepionkowy pogląd. Jed-
nak nie ma potwierdzenia w ba-
daniach. Najczęściej powtarza się, 
że autyzm miałaby powodować 
obecna w szczepionkach rtęć, 
tymczasem z punktu widzenia 
toksykologii rtęć w szczepionkach 
nie jest poważnym zagrożeniem, 
w przeciwieństwie np. do rtęci 
spożywanej przez nas w mięsie 
ryb. 

Dlaczego akurat autyzm zna-
lazł się na celowniku ruchów an-
tyszczepionkowych? Z kilku po-
wodów. Niezbyt dobrze wiemy, 
co go powoduje. Do tego nie jest 
to „zwykła” choroba, którą łatwo 
zdiagnozować – to całe spektrum 
zaburzeń. Wpływ na wzrost liczby 
odnotowanych przypadków mają 
i zmieniające się kryteria dia-
gnozowania, i wzrastająca świa-
domość społeczna (dyskusyjne 
jest nawet samo twierdzenie, że 
mamy do czynienia z epidemią 
autyzmu). Moda na przypisywa-
nie szczepieniom wywoływania 
autyzmu jest stosunkowo młoda. 
Zaczęła się pod koniec lat 90. od 
wyników badań opublikowanych 
w renomowanym brytyjskim pi-
śmie „The Lancet” przez naukow-
ca Andrew Wakefielda. Skandal, 
który wybuchł w związku z tymi 
badaniami, zakończył się wyco-
faniem artykułu przez redakcję 
i pozbawieniem Wakefielda prawa 
do wykonywania zawodu lekarza 
(warto wspomnieć, że szczepion-
ka MMR przeciw odrze, śwince 
i różyczce, której dotyczyła praca 
Wakefielda, nigdy nie zawierała 
rtęci).

Antyszczepionkowcy pod-
kreślają też, że szczepionki nie 
są bezpieczne. Badanie przepro-
wadzone w Polsce w latach 2003-
2012 pokazuje, że średnio rocznie 
występuje ok. 1000 NOP (Niepo-
żądany Odczyn Poszczepienny), 
z czego 0,3proc. to są ciężkie 
NOPy (w badanym okresie na 9328 
NOPów, najcięższe były w sumie  
2 przypadki sepsy w roku 2005 i 2 
przypadki wstrząsu anafilaktycz-
nego w roku 2012). Żaden z tych 
przypadków nie był śmiertelny.

Jednostka i masa
O co więc chodzi w szczepion-

kach i racjach antyszczepionkow-
ców? Krótko ujmując, przeciwni-
cy szczepionek koncentrują się 
na jednostkach, na konkretnym 
przypadku. Ich założenia, że cho-
robę zakaźną lepiej przechoro-
wać odnoszą się do jednostki. To 
tak jakby ktoś nie widział całości. 
Jeśli jedno odizolowane dziecko 
choruje na odrę, to być może uda 
mu się to przechorować. Choroby 
zakaźne mają jednak to do siebie, 
że lubią się rozprzestrzeniać i za 
pomocą przenoszonych zaraz-
ków, zarażać całe populacje ludzi. 

Lubią skupiska, a nas jest w mia-
stach dużo więcej niż za czasów, 
kiedy szczepień nie było. Sięgając 
do kart historii możemy wyczy-
tać, jak od chorób ginęły całe wsie 
i miasta. To jest właśnie definicja 
choroby zakaźnej. Jeśli jest roz-
przestrzeniona, może być nie do 
opanowania, dlatego szczepienia 
są ważne.

(CR)
fot. internet

Na podst. 
publikacji naukowych

sZCZEpIENIa ZalECaNE
Poza szczepieniami obowiązkowymi, w kalendarzu szczepień prze-
widziane są też szczepienia dodatkowe, zalecane. Zalicza się do nich:
• szczepienie przeciwko rotawirusom, które podaje się dzieciom od 6 
tygodnia życia do 24 tygodnia życia; 
• szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniem Streptococcuspneu-
moniae (popularne pneumokoki); 
• szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseriameningiti-
dis (popularne meningokoki);
• szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
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Choroby zakaźne, przed którymi Chronią nas szCzepienia
Wirus zapalenia wątroby typu b
Zakażenie HBV może powodować wirusowe zapalenie wątroby typu B, zarówno w postaci ostrej, 

jak i przewlekłej, które może doprowadzić do marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. 
Zakażenie może zwiększać ryzyko raka trzustki.

odra
Odra to choroba zakaźna wieku dziecięcego, wywoływana przez wirus odry (Measles virus). Odra 

zarówno u dzieci, jak i u dorosłych daje podobne objawy (pojawia się m.in. charakterystyczna wysyp-
ka), jednak u tych ostatnich choroba może mieć wyjątkowo ciężki przebieg. Odra jest niebezpieczna 
także w okresie ciąży. To choroba, która daje liczne i groźne powikłania, a 1 na 1000 chorych umie-
ra. Powikłania po odrze dotyczą zazwyczaj najmłodszych pacjentów, szczególnie nieszczepionych. 
Wówczas może pojawić się bakteryjne zapalenie płuc, ucha środkowego i krtani. Najgroźniejsze są 
jednak powikłania neurologiczne: zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapale-
nie rdzenia kręgowego, zapalenia wielonerwowe czy nerwów czaszkowych, podostre stwardniające 
zapalenie mózgu (LESS), rozwijające się po wielu latach od przechorowania odry (średnio 5-8 lat), 
a kończące się śmiercią.

krztusiec
Krztusiec to choroba zakaźna, którą wywołuje zakażenie bakterią Bordatella pertussis. Jest ona 

niebezpieczna, ponieważ wydziela toksynę krztuścową wywołującą leukocytozę z limfocytozą i dzia-
łającą hamująco na makrofagi i limfocyty podążające do ognisk zapalnych. Przez to bakterie bez 
problemu przylegają do nabłonka zlokalizowanego w drogach oddechowych. Źródłem zakażeniajest 
chory człowiek, a do przeniesienia choroby dochodzi drogą kropelkową przez górne drogi oddecho-
we. Choroba występuje najczęściej w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat, zatem dolegliwość może 
pojawić się już w pierwszych tygodniach po urodzeniu, ponieważ niemowlę nie otrzymuje biernej 
odporności przeciwkrztuścowej od matki. Mimo iż przebycie krztuśca daje długotrwałą odporność, 
możliwe jest powtórne zachorowanie. Wśród najczęstszych powikłań krztuśca (kokluszu) wymie-
nia się: zapalenie płuc, niedodmę, zapalenie ucha środkowego, krztuścowe uszkodzenie mózgu – 
z drgawkami, zaburzeniami świadomości, niedowładami i uszkodzeniem nerwów czaszkowych, mo-
gące pozostawić trwałe objawy ubytkowe (powikłanie to najgroźniejsze jest u niemowląt i małych 
dzieci).

polio
Choroba Heinego-Medina, inaczej ostre nagminne porażenie dziecięce lub polio, to ostra wi-

rusowa choroba zakaźna. Może przebiegać bezobjawowo albo ujawnić się pod postacią porażenia 
prowadzącego do paraliżu ciała, a w konsekwencji do kalectwa czy nawet śmierci.

tężec
Tężec to schorzenie, które występuje jako powikłanie po skaleczeniu lub zranieniu zarówno u lu-

dzi, jak i zwierząt. Do zakażenia tężcem dochodzi przede wszystkim w warunkach beztlenowych, 
które stwarzają głównie głębokie rany i skaleczenia. Laseczki tężca przedostają się przez uszkodzone 
powłoki, a bakterie dostają się w ich okolice m.in. przez kontakt z glebą, nawozem lub przez cia-
ło obce. Toksyny zawarte w bakteriach uszkadzają centralny układ nerwowy. Odsetek przypadków 
śmiertelnych z powodu tężca wynosi od 6 do 60 proc., a zależy to w głównej mierze od postaci 
choroby. Najlepsze rokowanie przedstawia się w przebiegu tężca uogólnionego o łagodnym przebie-
gu. Niekiedy mogą pojawić się powikłania w postaci zapalenia płuc lub złamania kości i nadkażenia 
bakteryjnego. Zatem tężec nie jest dolegliwością, którą należy ignorować.

różyczka
Choroba zakaźna wywoływana przez wirus różyczki. Występuje także u osób dorosłych, często 

powodując różne powikłania. Zapadalność na tę chorobę jest bardzo duża. Często przebiega ona 
bezobjawowo. Występuje gorączka, na skórze pojawiają się małe, czerwone plamki, które z czasem 
zlewają się w jedną, dając wrażenie czerwonej skóry, może również pojawić się może bladoróżowa 
wysypka, która występuje po krótkim okresie objawów nieżytowych. Różyczce nieodłącznie towa-
rzyszy również powiększenie węzłów chłonnych i ból przy ich dotykaniu, mogą również wystąpić 
bolące rany w jamie ustnej. Wysypka na twarzy i tułowiu podobna jest bardzo do odrowej, jednak 
same objawy są mniejsze i stan chorego jest lepszy. W ciągu 2-3 dni wysypka znika i nie pozostawia 
żadnych śladów, u niektórych osób bardzo swędzi. Powikłania to: różyczkowe zapalenie mózgu, pla-
mica różyczkowa, różyczkowe zapalenie stawów.

Gruźlica
To choroba zakaźna potencjalnie śmiertelna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium 

tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna), lecz również może atakować ośrod-
kowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-
płciowy oraz skórę.

błonica
Błonica (dyfteryt) jest bardzo zakaźną i groźną chorobą. Do zarażenia błonicą może dojść na 

kilka sposobów. Bakterie maczugowca błonicy (Corynebacterium diphtheriae) mogą przemieszczać 
się zarówno poprzez kontakt bezpośredni, taki jak dotyk, jak i również drogą kropelkową – przy 
kasłaniu lub kichaniu. Każdy nosiciel lub chory zakaża na dwa dni przed wystąpieniem jakichkolwiek 
objawów choroby, przez cały okres jej trwania oraz nawet do trzech tygodni po wyzdrowieniu. Dzieje 
się tak dlatego, ponieważ bakterie nadal pozostają w wydzielinach błon śluzowych oraz na skórze. 
Możliwe są także zarażenie za sprawą zanieczyszczonych przedmiotów, takich jak sztućce lub na-
czynia, artykuły spożywcze (np. mleko). W ekstremalnych przypadkach wystarczy pobyt na terenie 
występowania endemicznego błonicy, by zostać zakażonym. Wyróżnia się kilka postaci tej choroby: 
błonice gardła, krtani, nosa, ucha lub skóry. 

zapalenie przyusznic, świnka
Choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez wirus 

świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusz-
nych. Opisywane powikłania: zapalenie jąder, mogące prowadzić do bezpłodności, zapalenie jajników, 
zapalenie trzustki, porażenia nerwów czaszkowych, ataksja, zapalenie rdzenia, głuchota.

Lepiej przechorować chorobę zakaźną, niż się przeciwko 
niej zaszczepić – przechorowanie u niektórych chorób daje 
odporność, choć nie tyczy się to wielu zakaźnych chorób, na przykład 
wywoływanych przez pneumokoki czy meningokoki. Problem w tym, 
że trudno przewidzieć, jak dany organizm zareaguje na zakażenie 
wirusem lub bakterią. W związku z czym z pozoru niewinna choroba 
może skończyć się tragicznie: albo poważnymi powikłaniami, albo 
śmiercią. Świadome narażanie się na przechorowanie jakiejś choro-
by to gra w rosyjską ruletkę.
szczepionki nadwyrężają układ odpornościowy – nieprawdą jest, 
że szczepienia ochronne przeciążają układ odpornościowy, ponieważ 
wprowadzają do organizmu zbyt dużo substancji wywołujących 
reakcję odpornościową, czyli tzw. antygenów. Dr Anna Nitka z Po-
radni Konsultacyjnej Szczepień Warszawskiego Szpitala dla Dzieci 
podkreśla, że ze znacznie większą liczbą antygenów niż w szczepi-
once stykamy się w naturze i w życiu codziennym. Nasz układ im-
munologiczny jest stale atakowany i radzi sobie z tymi atakami.
szczepionki skojarzone są bardziej ryzykowne – nawet szc-
zepionki wieloskładnikowe, chroniące po jednym podaniu przed 
kilkoma zakażeniami, nie są zbyt dużym obciążeniem dla układ 
odpornościowego dziecka. Nieuzasadnione są również obawy, że 
szczepionki, szczególnie te wieloskładnikowe, grożą poważnymi 
powikłaniami, na przykład autyzmem. Japonia długo nie szczepiła 
dzieci przeciwko różyczce, odrze i śwince (MMR), ale okazało się, 
że liczba dzieci autystycznych była tam nie mniejsza niż w krajach, 
gdzie podawano MMR.
szczepienia są niepotrzebne – ryzyko występowania chorób 
zakaźnych jest tym mniejsze, im większy odsetek osób jest przeci-
wko nim zaszczepionych. Ludzie, którzy się nie szczepią, korzystają 
z tego, że robią to inni. Jest to jednak niebezpieczne. Gdy spada 
świadomość zagrożenia infekcjami, coraz mniej osób się szc-
zepi i groźne zakażenia powracają. Przykładem jest odra. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z powodu spadku szczepień 
przeciwko tej wyjątkowo zaraźliwej chorobie, w Europie odnotowano 
wzrost zachorowań na odrę. Tak jest Wielkiej Brytanii, we Włoszech 
i Francji, a ostatnio również w Turcji, Ukrainie i Rumunii.
szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce powoduje 
autyzm – mit ten jest pokłosiem jednego z najbardziej znanych 
fałszerstw naukowych XX wieku. Lekarz Andrew Wakefield 
opublikował pracę naukową udowadniającą taką hipotezę. Wkrótce 
okazało się, że praca była nierzetelna, a skala tej nierzetelności i jego 
pracy jako lekarza i naukowca była tak duża (w trwającym 217 dni 
postępowaniu przed lekarskim sądem udowodniono 36 zarzutów), 
że doktorowi dożywotnio odebrano prawo wykonywania zawodu.
szczepionki szkodzą, ponieważ zawierają toksyczną rtęć – 
kiedyś w niektórych szczepionkach używano nie tyle rtęci, ile tiom-
ersalu, czyli związku tego faktycznie toksycznego pierwiastka. Teraz 
już niewiele jest szczepionek, które zawierają ten związek (najlepiej 
sprawdzić na ulotce produktu). Chodzi jednak o to, że po pierwsze, 
w szczepionkach był związek rtęci, a ten nie ma takiego działania 
jak sama rtęć. Na zasadzie porównania należałoby nie jeść soli, 
ponieważ zawiera szkodliwy skądinąd chlor. Po drugie, pewne ilości 
rtęci (podobnie jak i innych szkodliwych substancji) dostarczamy so-
bie z pożywienia czy powietrza; szkodliwe jest przekroczenie bez-
piecznych norm.

mity o szCzepieniaCh
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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)

Choć za oknem coraz chłodniej, w twoim życiu nie 
zabraknie gorących emocji. To za sprawą flirtu, który 
widać na horyzoncie. Ktoś zawróci ci w głowie, ale 
lepiej nie snuj od razu wizji o długim i szczęśliwym 
życiu we dwoje i nie planuj ślubu. Może być różnie, 
gdy w grę wchodzą namiętne uczucia, a rozsądek 
w tym czasie śpi. Na poważne decyzje masz jeszcze 
sporo czasu.

Przed tobą wyjątkowo pracowity tydzień. Zamiast 
narzekać, weź byka za rogi. Poradzisz sobie świetnie 
i może nawet odkryjesz w sobie nowy talent. Nie zapo-
minaj o sobie i nie umniejszaj swojej wartości, kiedy 
szef zapyta o oczekiwane wynagrodzenie. Miej bacze-
nie na współpracowników, bo ktoś może popełnić błąd 
i będzie oczekiwał ratunku z Twojej strony.

W tym tygodniu prym będą wiodły sentymenty. 
Postanowisz być dla wszystkich miły, wspierający, 
będziesz chciał zażegać stare konflikty i dojść do po-
rozumienia z całym światem. Jeśli ktoś potrzebuje 
pomocy, właśnie teraz powinien się do ciebie zwró-
cić. W pracy nie zwlekaj z realizacją odkładanych 
dotąd, nudnych obowiązków. Czas zrobić porządek 
i uporać się z nimi.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważna, obowiązkowa 
i nadzwyczaj dokładna. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałaś.

Dystans – to rada na nadchodzące dni. Jeśli bę-
dziesz brać wszystko do siebie, zatoniesz we frustra-
cji, poczujesz się przemęczona i wściekła. Rób swoje 
i nie oglądaj się na otoczenie. Wolne chwile poświęć 
na zadbanie o siebie i drobne przyjemności. Gorszy 
czas niedługo minie.

Rozstrzygną się ważne sprawy. Nie polegaj tylko na 
intuicji, lepiej nie działać wbrew logicznym przesłan-
kom. Bez reszty oddasz się pracy. Rodzina będzie 
jednak zabiegać o twoją uwagę, nie lekceważ jej. 
Znajdź czas na drobne przyjemności, może wypad 
do kina lub rozgrywki karciane? 

Udany tydzień pod warunkiem, że zwrócisz większą 
uwagę na sprawy zawodowe. Pojawią się szan-
se, których dotąd nie zauważałeś. Wykorzystaj je, 
zwalcz o awans i podwyżkę. W sferze uczuć niespo-
dzianka, ktoś zawróci ci w głowie. Nie warto jednak 
myśleć o związku z tą osobą.

Listopad to czas sprzyjający wspomnieniom. Od-
śwież dawne znajomości, przypomnij sobie, z czego 
wspólnie się cieszyliście, co sprawiało wam frajdę. 
Daj sobie luz i pozwól na spontaniczność, radość. 
Dobrze ci to zrobi. Jeśli ktoś poprosi cię o pomoc, 
nie odmawiaj. Niebawem odwdzięczy ci się w dwój-
nasób, będziesz mile zdziwiony. W sferze zawodowej 
świetny czas na zawieranie umów.

Będziesz w doskonałym nastroju. Wpadniesz na 
kreatywne rozwiązanie, które spodoba się przeło-
żonym. Spotkania towarzyskie to teraz twój żywioł. 
Może zorganizujesz kolację u siebie i zaprosisz 
znajomych? Samotne Byki mają szanse na flirt lub 
romans, ale nie będzie to nic poważnego. W ferwo-
rze zabawy nie wolno ci zapomnieć o obowiązkach 
rodzinnych.

Będziesz tak skupiony na realizacji planów zawodo-
wych, że biada temu, kto wjedzie ci w drogę i posta-
nowi je pokrzyżować. Współpracownicy otrzymają 
przydział obowiązków i nikt nawet nie piśnie, że jest 
ich za dużo. Ale dzięki temu uda ci się na czas upo-
rać z dużym zadaniem, zyskasz w oczach przełożo-
nych. W weekend odpuść i staraj się znaleźć czas na 
solidną porcję rozrywki.

Twoje sprawy nabiorą tempa. Nie zabraknie ci energii 
i pomysłowości, nie będziesz zostawiał tematów na 
później, załatwisz od ręki, co tylko się da. Skup się 
na teraźniejszości, nie licz korzyści, których jeszcze 
nie ma. Raki w stałych związkach poczują się kochane 
i potrzebne, a samotne mogą spotkać kogoś, kto za-
wróci im w głowie na dobre. 

Uważaj na intrygi w pracy. Zazwyczaj nie bierzesz 
w nich udziału, ale teraz możesz nieświadomie dać się 
wciągnąć w rozgrywkę między działami. Co gorsza, 
ucierpi na tym osoba, którą naprawdę lubisz i w efekcie 
będziesz musiał się tłumaczyć. Trzymaj się więc z dala 
o zawodowych ploteczek. Od dawna planowany przez 
ciebie krok na drodze samorozwoju zyska poparcie 
rodziny. Działaj.

Kolorowanki dla dzieci
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To było wyjątkowe wydarzenie 
w życiu pierwszoklasistów z Rado-
mic. Przygotowania trwały pra-
wie dwa miesiące, a gdy już dzieci 
poczuły się uczniami w stu pro-
centach, wystąpiły przed społecz-
nością szkolną, dyrekcją i nauczy-
cielami, starszymi kolegami oraz 
zacnymi gośćmi z wójtem gminy 
Lipno Andrzejem Szychulskim 
i zastępca wójta Kazimierzem Mą-
towskim oraz rodzicami na czele.

Dzieci pod kierunkiem wy-
chowawczyń Magdaleny Łęckiej 
i Anny Ziemiańczyk zaprezento-
wały pełen humoru program ar-
tystyczny, w którym popisały się 
zdolnościami wokalnymi i tanecz-

nymi. Następnie pierwszoklasiści 
złożyli uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły, a dyrektor szkoły 
Jolanta Kruszyńska dokonała aktu 
pasowania na ucznia. Uczniowie 
otrzymali pamiątkowe medale i le-
gitymacje szkolne, a z rąk włodarzy 
gminy okolicznościowe upomin-
ki. To ważne wydarzenie zostało 
utrwalone na wspólnej fotografii. 
Po części oficjalnej na dzieci cze-
kał słodki poczęstunek i wspólna 
zabawa.

Od minionego czwartku spo-
łeczność szkolna w Radomicach 
powiększyła się o grono pełno-
prawnych pierwszoklasistów 
w składzie: Jakub Damian Brauer, 

Julia Chamioło, Karol Gabryelczyk, 
Piotr Adam Grzeszkiewicz, Lena 
Kalinowska, Nikola Kosmalska, 
Krzysztof Linosz, Michał Pastusiak, 
Miłosz Sękowski, Igor Sętkowski, 
Wiktoria Dominika Siedlecka, Julia 
Sikora, Antonina Sikorska, Franci-
szek Sztankiewicz, Olga Zalewska, 
Milena Zielińska, Maja Białach, 
Mateusz Bochiński, Adam Kacper 
Gabryszewski, Bartłomiej Grzesik, 
Norbert Kozłowski, Bartłomiej Ma-
tuszewski, Antoni Piątkowski, Bar-
tosz Politowski, Wiktoria Sadowska, 
Szymon Sadowski, Bartosz Sztolc-
man, Dominik Wyczachowski.

Lidia Jagielska, 
fot. nadesłane

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic
Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo na-
rodzonego dziecka znalazło się na naszych 
łamach, mogą przesłać je mailem na adres  
redakcja@wpr.info.pl.

Pierwsze ślubowanie
GMINA LIPNO  W miniony czwartek w Zespole Szkół w Ra-
domicach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
Aktu pasowania uroczyście dokonała dyrektor Jolanta Kru-
szyńska

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

Fot. Lidia Jagielska

MIchAł GAbrIeL 
MArcINIAk

 urodził się 6 listopada 
w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,1 kg i mierzył 
52 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Daniela i Pa-
trycji ze Stalmierza

PIOtruś kAMIńskI
 urodził się 6 listopada  

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 2,95 kg i mierzył 52 cm. 
Jest synem Romana i Mał-
gorzaty z Sumina, a bratem 
Krystiana, Karoliny, Patrycji, 
Mai, Amelii i Leny

LeNA ANdrzejewskA
 urodziła się 5 listopa-

da w lipnowskim szpita-
lu, ważyła 3 kg i mierzyła 
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mateusza  
i Nikoli z Ostrowitego

LeON wOźNIAk
 urodził się 7 listopada  

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3, 9 kg i mierzył 59 
cm. Jest synem Sławka  
i Agnieszki z Wielgiego, a 
bratem Adama, Antka, Rok-
sany i Tatiany

AdAM zIeMIńskI
 urodził się 6 listopa-

da w lipnowskim szpita-
lu, ważył 3,7 kg i mierzył 
58 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Marcina i Ewe-
liny ze Szpiegowa.

ALeksANder kurOwskI
 urodził się 7 listopada  

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,1 kg i mierzył 55 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Pawła i Marzeny z Włocław-
ka
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patriotyczny pokaz mody
WIELGIE  7 listopada był dniem niezwykłym dla społeczności Szkoły Podstawowej w Wielgiem. Tego dnia 
sześciolatki zamieniły się w modeli i modelki i wzięły udział w pokazie mody „Biało-Czerwoni” zorganizo-
wanym w ramach międzynarodowego projektu „Piękna Nasza Polska Cała”

Wśród zaproszonych gości 
byli m. in. wójt Tadeusz Wie-
wiórski, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika 
w Zadusznikach Zofia Kuczmar-

ska, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Czarnem 
Joanna Cieślak, zastępca dyrek-
tora Ośrodka Kultury i Biblio-
teki Gminy Wielgie Magdalena 

Szczupacka, rodzice uczniowie 
i nauczyciele. Pokaz oglądały 
także dyrektor Dorota Pączek-
Bazela oraz wicedyrektor Boże-
na El-Maaytah Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Wielgiem. 
Patronat nad pokazem objęła 
przewodnicząca rady gminy Ha-
lina Sztypka.

W pokazie mody uczestni-
czyły dzieci z: oddziału przed-
szkolnego 01, 02 w Wielgiem, 
Publicznego Przedszkola w Wiel-
giem, oddziału przedszkolnego 
w Zadusznikach oraz oddzia-
łu przedszkolnego w Czarnem. 
Chłopcy i dziewczęta dumnie 
prezentowali się we wspaniale 
przygotowanych strojach pa-
triotycznych, maszerując po 
złotym dywanie w rytm przy-
gotowanej muzyki. Część arty-
styczną zaprezentowały dzieci 
z punktu przedszkolnego oraz 

z oddziału 01.
Wszystkie dzieci otrzymały 

dyplomy i upominki za udział 
w pokazie. Było wyjątkowo, 
radośnie i przede wszystkim 
biało-czerwono! – Mamy na-
dzieję, że to wydarzenie obu-
dziło w dzieciach patriotyzm 
oraz pozwoliło odkryć w sobie 
odwagę przed publiczną auto-
prezentacją – mówią organi-
zatorki przedsięwzięcia Edyta 
Kwiecińska i Justyna Wiśniew-
ska. Współorganizatorami były 
Małgorzata Kasińska, Małgorza-
ta Spryszyńska, Emilia Jankow-
ska, Aleksandra Pokłacka.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Aktywni uczniowie SP Czarne
Nie tylko piękną akademię na Święto Niepodległości, ale i dwie inne imprezy 
przygotowali w ostatnich dniach podopieczni Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Czarnem.

Gmina Wielgie

9 listopada odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Dnia 
Niepodległości. Była ona pod-

sumowaniem działań prowa-
dzonych w placówce w ramach 
100-lecia odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. Społeczność 
szkolna włączyła się w akcję „Re-
kord dla Niepodległej”, śpiewa-

jąc  o 11.11 cztery zwrotki hymnu 
narodowego. W montażu słow-
no-muzycznym przypomniane 
zostały wydarzenia historyczne, 
które doprowadziły nasz kraj do 
niepodległości. Szacunek, przy-
wiązanie do symboli narodo-
wych zaprezentowane zostały 
poprzez śpiew i taniec.

Na zakończenie roz-
strzygnięte zostały konkur-
sy: fotograficzny „Selfie pa-
triotyczne” oraz plastyczny 
„100 lat Niepodległości” w któ-
rych zwycięzcami zostali Ju-
lia Chojnacka, Nadia Stolcman 
i Adam Trojanowski. Koordyna-
torami uroczystości byli: Alina 
Śliwińska, Lech Śliwiński i Jaro-
sław Jeżewski we współpracy ze 
wszystkimi nauczycielami i pra-
cownikami szkoły.

5 listopada w szkole odbył 
się dzień postaci z bajek. Przed-
szkolaki z punktu przedszkol-
nego oraz oddziału przedszkol-
nego w Czarnem zaprosiły na 
niesamowity bal dzieci z punk-
tów przedszkolnych w Wielgiem 
i w Zadusznikach oraz Publicz-
nego Przedszkola w Wielgiem. 
Sala wypełniona wizerunkami 

postaci z ulubionych bajek była 
miejscem udanej zabawy i nie-
zapomnianych przeżyć.

Na dzień postaci z bajek sta-
wiły się same barwne, przebra-
ne i pogodne dzieci. Tutaj należy 
się wielki ukłon w stronę rodzi-
ców, którzy wykazali się olbrzy-
mią kreatywnością w tworzeniu 
strojów. Po powitaniu dzieci 
obejrzały przedstawienie pt. „ 
Czerwony Kapturek” przygoto-
wane przez starszych uczniów, 
członków Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Rodzice przygotowali 
też słodki poczęstunek. Organi-
zatorami były Sylwia Żabielska 
oraz Mariola Kamińska.

Z kolei 30 października dzie-
ci z oddziału przedszkolnego 
i punktu przedszkolnego w SP 
Czarne obchodziły Dzień Ziem-
niaka. Podczas wspólnej zabawy 
tworzyły stempelkowe plaka-
ty, brały udział w sesji zdjęcio-
wej, a zwieńczeniem dnia było 
wspólne przygotowywanie pysz-
nych frytek. Za organizację tego 
dnia odpowiedzialne były Sylwia 
Żabielska i Mariola Kamińska.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Niezwykłe ślubowanie 
w zadusznikach

GMINA WIELGIE  W czwartek 8 listopada w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika odbyło się uro-
czyste ślubowanie uczniów klasy I. Miało ono wyjątkowy charakter i historyczne znaczenie, gdyż odbyło się 
podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Uczniowie odświętnie ubra-
ni z elementami symboli naro-
dowych ślubowali niepodległej 

na sztandar szkoły w obecności 
rodziców, zaproszonych gości 
oraz koleżanek i kolegów. Swoją 

obecnością uroczystość uświet-
nili: przewodnicząca rady gmi-
ny Halina Sztypka, wójt Tadeusz 

Wiewiórski, ks. Ryszard Szajerski,  
przewodnicząca rady szkoły Jo-
anna Falgowska, przewodnicząca 
rady rodziców Emila Podralska.

Pierwszoklasiści pod kierun-
kiem wychowawcy Małgorzaty 
Cywińskiej i nauczyciela wspie-
rającego Sylwii Teodorowicz 
zaprezentowali program arty-
styczny tematycznie związany 
z niepodległą, który wzruszył 
do łez uczestników spotkania. 
Pierwszoklasiści otrzymali upo-
minki od przewodniczącej rady 
gminy wójta, od innych gości oraz 
od kolegów i koleżanek z klasy II 
i III i samorządu uczniowskiego.

– Cieszę się podwójnie i po-

dwójnie wam gratuluję, bo to 
ślubowanie jest niezwykłe. Skła-
dacie je w setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości. Ten moment nie tylko 
zapisze się na zawsze w waszych 
sercach, ale i będzie miał na za-
wsze miejsce w kronikach szkol-
nych. Od tej chwili będziecie 
naszymi pełnoprawnymi ucznia-
mi – mówiła na wstępie uroczy-
stości dyrektor placówki Zofia 
Kuczmarska.

Obszerną fotorelację ze ślu-
bowania znajdziecie na naszym 
portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Ich wielki dzień
6 listopada w poczet uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kikole zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych.

Kikół Bardzo gorąco przywitali ich 
starsi koledzy, przedstawiciele sa-
morządu uczniowskiego pod kie-
runkiem Barbary Jasińskiej. Obie-
cali pomoc w trudnych sprawach 
i problemach. Dyrektor szkoły 
Małgorzata Rzepczyńska skiero-
wała  ciepłe słowa do uczniów, 
zachęcając ich do owocnej pracy, 
życzyła wielu sukcesów, a licznie 
zgromadzonych rodziców zachę-
cała do współpracy ze szkołą. Se-
kretarz gminy Maria Kulig oprócz 
życzeń dla uczniów i rodziców, 
także od wójta, wręczyła uczniom 

upominki.
Życzenia dla uczniów i ro-

dziców przekazała przewodni-
cząca rady rodziców Elżbieta 
Ziółkowska. Pierwszoklasiści po-
twierdzili gotowość do złożenia 
przyrzeczenia, którego dokonali. 
Podczas uroczystości ślubowa-
nie złożyli również rodzice dzieci 
pierwszych klas. Po ślubowaniu 
najmłodsi zaprezentowali krót-
ki program słowno-muzyczny ze 
szczególnym zwróceniem uwagi  
na okazywaniem szacunku sym-
bolom narodowym. Z uwagi na 

obchody setnej rocznicy Święta 
Niepodległości Polski uczniowie 
recytowali wiersze pisane języ-
kiem staropolskim.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej uczniowie, rodzice i dziad-
kowie, zaproszeni goście oraz 
wychowawczynie klas:  I a – Ber-
nardyna Jasińska,  I b – Katarzyna 
Chojnacka spotkali się na słodkim 
poczęstunku przygotowanym 
przez rodziców.

(ak)
fot. Józef Myszkowski
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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

Auto-Moto
Kupię/Sprzedam

Sprzedam Opla Astrę II, rocznik 2000, 
pojemność silnika 1,6, przegląd ważny 
rok, kolor wiśniowy, cena 4200 zł do 
negocjacji. Tel. 721-822-669

Części i akcesoria

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorza-
ta 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 2999

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 2999

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

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

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

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

Działka budowlana 30 arów, 10 arów, uzbrojona 
podzielona, tel. 542 897 347

Sprzedam grunty orne 6,4 ha, mieszalnik do pasz 
1000 kg, śrutownik ssąco-tłoczący, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony. Zbójno, tel. 665 772 484

Sprzedam dom piętrowy, wszystkie media, 
garaże, duży ogród, ogrodzone, Zbójno, tel.  
609 106 733

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

Praca
Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! Dar-
mowy kurs języka niemieckiego w Toru-
niu od 12.11 godz. 12:00, w Brodnicy od 
08.11 godz. 12:00. Po kursie - gwaran-
towane oferty pracy. Zadzwoń: 519 690 
440, Promedica24

Poszukuję pracownika do rozwoże-
nia węgla w Wąbrzeźnie, kat. B, tel.  
530 170 270

Poszukuję pracownika do punktu sprze-
daży węgla w Golubiu-Dobrzyniu, tel. 
530 170 270

Mechanika maszyn i urządzeń produk-
cyjnych-atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia i umowa o pracę, Alpha Dam Sp.  
z.o.o., 87-207 Dębowa Łąka 45, e-mail: 
info@alphadam.com,  tel. 56 646 2007 

Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia 
i Zbytu ,,SCH” w Golubiu-Dobrzyniu 
zatrudni od zaraz na stanowisko Ła-
dowacz-Kierowca, kontakt Prezes Ho-
norata Czarnecka, tel. 696 461 461

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

Kupię knury, maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówka, przelew, waga, tel. 725 804 742

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

Sprzedam prosięta 8-mio tygodniowe w ilości 
17 sztuk, cena 250 zł, tel. 504 016 351

Inne

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

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskietel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

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

R E K L A M A

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

OG£OSZENIE
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i art. 39 ust. 1, w zwi¹zku z art. 46  pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika  2008 r. 

o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz 

o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz uchwa³y Nr XXV/168/2017 

Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 wrzeœnia 2017 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany 

studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo,

 

zawiadamiam

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany 

studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Chrostkowo wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

Z projektem zmiany studium i prognoz¹ mo¿na zapoznaæ siê w dniach od 23 listopada 2018 r. do 14 grudnia 
002018 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo 99, w pokoju nr 25 w godz. od 8  do 

0014 . Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 14 
00grudnia 2018 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Chrostkowo, sala nr 30 o godzinie 12 .

Projekt zmiany studium wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko dostêpny bêdzie równie¿ do wgl¹du 

na stronie internetowej Gminy Chrostkowo, tytu³ dokumentu: „Zmiana studium uwarunkowañ i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrostkowo”.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnieœæ uwagi do projektu zmiany 

studium. Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Chrostkowo lub elektronicznie na adres: 

gmina@chrostkowo.pl z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Chrostkowo
Mariusz Lorenc

wo Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel. 
517 710 660

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

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

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
Wynajmę garaż murowany z dogodnym wjaz-
dem, tel. 888 789 667 

Sprzedam krajżega+silnik 5,5 kw, wóz kon-
ny, beczka do wody 1000l, Wielgie, tel.  
54 289 73 47

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, rozpał-
kowe, stemple budowlane drewniane, możliwy 
dowóz, tel. 605 338 356

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowale-

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

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

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

Finanse/bankowość
Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie 
kont osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowo otwarty salon z firanami zaprasza 
do Golubia-Dobrzynia, ul. Piłsudskiego 
14/1 (naprzeciw Policji). Szeroki wybór 
firan, zasłon, pościeli, obrusów, ręcz-
ników i kołder. Szyjemy na wymiar. Po-
miar u klienta gratis, tel. 509 656 946, 
Facebook : Firanex Wystrój i Aranżacja 
Okien

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
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Wisła na remis
PIŁKA NOŻNA  Podziałem punktów zakończyło się spotkanie czternastej kolejki V ligi pomiędzy Wisłą 
Dobrzyń i Kujawianką Strzelno. Gola dla naszej drużyny zdobył Patryk Olewiński

Do przerwy było 2:0 po 
bramkach Anity Maćkiewicz 
w 22. i 32. minucie. Po prze-
rwie 3 gole dołożyła Magdale-
na Żebrowska i jednego Anita 

Piłka nożna

Szóstka na koniec
10 listopada UKS Mustang Wielgie rozegrał zaległy 
wyjazdowy mecz 5. kolejki III ligi kobiet z Tucholanką 
Tuchola. Nasz zespół okazał się o klasę lepszy, wy-
grywając 6:0. Zwycięstwo pozwoliło awansować Mu-
stangowi na drugie miejsce w tabeli.

Sporty walki

Medale karateków
Szymon Majewski został mistrzem Polski juniorów 
w kumite (walki) – 60 kg, Angelika Sielczak brązową 
medalistką mistrzostw Polski młodzieżowców w ku-
mite (walki) – 60 kg.

Podwójny sukces odnieśli pod-
opieczni trenera Pawła Olszewskie-
go z Lipnowskiego Klubu Kyoku-
shin Karate podczas Mistrzostw 
Polski Juniorów i Młodzieżowców, 
które odbyły się 10.11.2018 r. w Ełku. 
W zawodach uczestniczyło 65 klu-
bów z kraju. Po raz kolejny zawod-
nicy z LKKK udowadniają że należą 

do najlepszych zawodników w Pol-
sce. To naprawdę wielkie święto dla 
naszego klubu i powód do dumy. 
Regularnie nasi zawodnicy od wie-
lu lat zajmują czołowe miejsca za-
równo na mistrzostwach Polski jak 
i Europy, co udowodnili i tym ra-
zem.

(ak), fot. nadesłane

Maćkiewicz. Obie zawodniczki 
skompletowały hat-tricka. Był 
to mecz, w którym piłkarki UKS
-u wyraźnie dominowały jeżeli 
chodzi o posiadanie piłki i sytu-

acje bramkowe. Po rundzie je-
siennej Mustang z 17 punktami 
(5 zwycięstw i 2 remisy) plasuje 
się na drugim miejscu z jednym 
punktem straty do lidera. Skład 
drużyny: Olkiewicz (41’ Andrze-
jewska), Detmer (52’ Kamińska), 
Leśniewska (63’ Wenderlich), A. 
Żebrowska, Marchlewska (76’ 
Przyborowska), Kwiatkowska 
(52’ Fydryszewska), Szczepaniak, 
Czubakowska (63’ Wilińska), Pi-
kos (63’ Lejmanowicz), Maćkie-
wicz, M. Żebrowska. Trenerem 
zespołu jest Michał Ziemiński.

(ak), fot. nadesłane

Wisła w niedzielę 11 listo-
pada rozegrała ostatni w tym 
roku mecz na własnym boisku. 
Przeciwnikiem była Kujawianka 
Strzelno, ekipa która w tym se-
zonie gra gorzej niż w poprzed-
nim i jest niżej klasyfikowana 
od piłkarzy z Dobrzynia. Ale na 
boisku tej różnicy nie było wi-
dać. Spotkanie było wyrównane 
z szansami bramkowymi po obu 
stronach. Do przerwy nie było 

bramek.
Jako pierwsi po 7 minutach 

od wznowienia gry trafili goście 
i prowadzili 1:0. Na szczęście go-
spodarze nie kazali nielicznym 
tego dnia kibicom długo czekać 
na wyrównanie. Zaledwie kwa-
drans później na 1:1 trafił Patryk 
Olewiński i takim wynikiem 
mecz się zakończył. Do rozegra-
nia w tej rundzie pozostaje Wi-
śle jeszcze wyjazdowy mecz ze 

Zdrojem Ciechocinek.
Po czternastu kolejkach 

Wisła jest ósma w gronie 16 ze-
społów. 21 zdobytych punktów, 
a być może po meczu w Ciecho-
cinku więcej, pozwoli Wiślakom 
spokojnie przezimować. Wiosną 
zespół będzie grać o spokoje 
utrzymanie w okręgówce.

Tekst i fot. 
(ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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sztafety pobiegły na 100-lecie
LEKKOATLETYKA  Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Dobrzyńskie Centrum 
Sportu i Turystyki zorganizowało VIII Halowe Biegi Sztafetowe o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Do-
brzyń nad Wisłą. W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy

Oficjalnego otwarcia zawodów 
dokonał burmistrz Jacek Waśko. 
Następnie pokazem gimnastycz-
nym zawody uświetniły uczennice 
Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu 
nad Wisłą pod kierunkiem Pawła 
Bielickiego. Do rywalizacji spor-
towej przystąpiły reprezentacje 
szkół w 3 kategoriach wiekowych: 
klasy IV-VI, VII-VIII i gimnazjum.

W dwóch pierwszych osob-
no startowały 10-osobowe dru-
żyny dziewcząt i chłopców, zaś 
wśród gimnazjalistów dziewczęta 
i chłopcy stworzyli mieszane dru-
żyny 6-osobowe. W każdej kate-
gorii wiekowej odbyły się 2 biegi: 
w pierwszym zawodnicy poko-
nywali okrążenia w lewą stronę, 
a w drugim w prawą stronę. Każdy 
bieg miał swoją historię. Zawod-
nicy z niesamowitą wolą walki 

dążyli do zwycięstwa i choć zda-
rzały się potknięcia czy zgubione 
pałeczki to bezwzględnie wszyst-
kim uczestnikom należą się słowa 
uznania.

W tym roku w dwóch naj-
starszych kategoriach rozegrano 
także biegi dodatkowe, w których 
walczono o nagrody rzeczowe. 
Drużyny z klas VII-VIII liczyły 4 
zawodników, a z gimnazjów 2 za-
wodników. Na koniec podsumo-
wano wyniki, a wręczenia nagród 
dokonała dyrekcja SP w Dobrzyniu 
nad Wisłą w osobach Aleksandry 
Nowak i Marii Pruchniewskiej oraz 
burmistrz Jacek Waśko.

– Dziękujemy reprezentacjom 
szkół podstawowych w Chalinie, 
Dobrzyniu nad Wisłą, Dyblinie 
i Krojczynie wraz z opiekunami za 
stworzenie tego niezapomnianego 

sportowego widowiska. Biegi szta-
fetowe były doskonałą okazją do 
uczczenia setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
i cieszymy się, że ten podstawowy 
cel udało się zrealizować – mówi 
dyrektor DCSiT Stanisław Niekraś.

Klasyfikacja klas IV-VI:
I – Krojczyn
II – Dobrzyń nad Wisłą
III – Chalin
IV – Dyblin
Klasyfikacja klas VII-VIII:
I – Dobrzyń nad Wisłą
II – Krojczyn
III – Chalin
Klasyfikacja gimnazjum:
I – Dobrzyń nad Wisłą
II – Chalin
III – Krojczyn

Tekst i fot. (ak)
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piąty Bieg Niepodległości za nami
LIPNO  W sobotnie popołudnie 120 osób przebiegło pięciokilometrową trasę ulicami miasta w V Biegu 
Niepodległości. Każdy otrzymał pamiątkowy medal i okolicznościową koszulkę. Organizatorem patriotycz-
nych zmagań był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Patronem medialnym kolejnej 
akcji mającej na celu nie tylko pro-
mocję zdrowego stylu życia, ale też 
integrację społeczeństwa i podkre-
ślanie patriotycznych wartości był 
tradycyjnie tygodnik CLI. – Był to 
już piąty bieg niepodległości w na-
szym mieście – mówi dyrektor 
ośrodka sportu w Lipnie Krzysz-
tof Spisz. – Impreza była wyjątko-
wo udana. Dziękuję wszystkim za 
udział i zapraszam na kolejne edy-
cje biegu.

10 listopada o godzinie 14.00 
z parku miejskiego ruszyli amato-
rzy biegania. Do pokonania mieli 5 

kilometrów. Ulicami miasta (Szkol-
na, 22 Stycznia, Mokra, Bulwar, 
Szkolna) wrócili do parku miejskie-
go, gdzie wiceburmistrz Lipna Jo-
lanta Zielińska udekorowała każde-
go biegacza medalem. Było też coś 
dla podniebienia, otuchy dodawali 
liczni kibice, a niepodległościowa 
impreza sportowa odbyła się przy 
lipnowskim pomniku niepodległo-
ści. Organizatorem piątej już akcji 
sportowo-patriotycznej był Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lip-
nie.

Najlepsi otrzymali z rąk szefa 
MOSiR-u Krzysztofa Spisza pucha-

ry i statuetki. Gratulacjom nie było 
końca. Wielu biegaczom towarzy-
szyły całe rodziny. Wśród kobiet 
zwyciężyła bezapelacyjnie Wiolet-
ta Makowska. Na drugim miejscu 
uplasowała się Katarzyna Kuch-
nicka, a na trzecim Anna Nowacka. 
Dawid Świder wygrał wśród męż-
czyzn. Drugi był Krystian Górski, 
a trzeci Cezary Ruciński. Statuetki 
trafiły też do najmłodszej biegaczki, 
którą tym razem była dzielna Ola 
Makowska. Najstarszym zawodni-
kiem był Jan Wieczorkowski.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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