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Nowe mieszkania 
socjalne przy Komunalnej

LIPNO  Magistrat otrzymał ponad 460 tysięcy złotych z BGK na budownictwo socjalne. Wsparcie to pozwoli 
na wybudowanie nowego wielorodzinnego domu socjalnego dla ośmiu rodzin przy ulicy Komunalnej i za-
kup obiektu przy ulicy Rapackiego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne
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Burmistrz Paweł Banasik 
podpisał już dwie umowy z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego 
o dofinansowanie zadań z za-
kresu budownictwa socjalnego. 
Wsparcie pochodzi z funduszu 
dopłat. Jedno z naszych dotowa-
nych przez BGK przedsięwzięć 
to budowa od podstaw nowego 
budynku socjalnego, ośmioro-
dzinnego, przy ulicy Komunal-
nej. Tutaj dotacja ma wynieść 
260 tysięcy złotych. Drugie za-
mierzenie mieszkaniowe władz 

miasta to zakup istniejącego bu-
dynku zlokalizowanego przy uli-
cy Rapackiego. Tutaj jest kwota 
201 tysięcy złotych dotacji.

– Trwa przygotowanie po-
stępowania przetargowego na 
realizację budowy budynku 
wielorodzinnego przy ulicy Ko-
munalnej – mówi burmistrz 
Paweł Banasik. – Jeśli chodzi 
natomiast o budynek przy ulicy 
Rapackiego, to jego wartość wy-
nosi 650 tysięcy złotych. Otrzy-
maliśmy dotację w kwocie 201 

tysięcy złotych, a więc budynek 
będzie kosztował nas 450 tysię-
cy złotych.

To niewątpliwie doskonała 
wiadomość dla rodzin borykają-
cych się z problemem mieszka-
niowym oraz lipnowian, którzy 
z różnych przyczyn losowych 
nie są w stanie samodzielnie za-
pewnić sobie lokum. Do tematu 
wrócimy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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Dachowanie pijanego 
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LIPNO Zielone inwestycje
Magistrat uzyskał promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie ponad 40 tysięcy złotych na utworzenie ścieżek ekologiczno-

przyrodniczych przy szkołach podstawowych nr 3 i nr 2, na zadrzewienie miasta w kwocie 30 tysięcy złotych, na demontaż, transport i utylizację azbestu w kwocie 15 tysięcy złotych i na 
wymianę źródeł ciepła, czyli starych pieców na ekologiczne 30 tysięcy złotych, a ponadto tysiąc złotych na nagrody w konkursach ekologicznych i 1400 złotych w konkursie na najładniejszy 
ogródek i balkon.

LIPNO Termomodernizacja „trójki”
Burmistrz podpisał w urzędzie marszałkowskim umowę na dofinansowanie termomodernizacji szkoły podstawowej nr 3. Kwota dotacji wyniesie 1,414 mln złotych, a wartość inwestycji to 

1,7 mln zł. Zadanie będzie wykonywane do października 2019 roku, w etapach dostosowanych do działalności szkoły, czyli wewnątrz w czasie wakacji, na zewnątrz w trakcie roku szkolnego.
LIPNO Nowe szanse w szkołach
Uczniowie szkół podstawowych będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu programu „Nowa szkoła, nowe szanse”. Dofinansowanie zadania dla dzieci z klas siódmych 

i ósmych wyniesie 130 tysięcy złotych. Wcześniej już zawarta została umowa na zajęcia dla pozostałych uczniów.
LIPNO Seniorzy zaszczepieni
Stu lipnowian w wieku powyżej 65 lat skorzystało z miejskiego programu szczepień przeciw grypie. Badania i szczepienia wykonali pracownicy dwóch lipnowskich przychodni, po 50 

w każdej, a sfinansowano je z budżetu miasta. Decydowała kolejność zgłoszeń.
GMINA SKĘPE Będzie festiwal smaku
Już w najbliższą sobotę 29 września w remizie OSP w Wiosce o godzinie 16.00 rozpocznie się II Festiwal Smaku. Organizatorem jest Koło Aktywnych Kobiet z Wioski oraz Urząd Miasta 

i Gminy Skępe, a finansuje tę imprezę kulinarną powiat lipnowski.

tom historię przedsięwzięcia, etapy 
poszczególnych działań oraz omó-
wili obecnie podejmowane czyn-
ności mające na celu zachowanie 
uzyskanych rezultatów. Pozyskana 
wiedza oraz nawiązana współpraca 
pozwolą, zdaniem naszych władz, 
na opracowanie kierunków i spo-
sobów rewitalizacji jezior skępskich 
oraz przygotowanie przedsięwzię-
cia od strony formalno-prawnej. 

Zdecydowanym utrudnieniem 
tych czynności jest fakt, że jeziora 
skępskie nie są własnością samo-
rządu, a podjęcie działań rewitaliza-
cyjnych wymagać będzie uzyskania 

tytułu uprawniającego do ich użyt-
kowania. Realizacja przedsięwzięcia 
wymagać będzie też wyasygnowa-
nia znacznych pieniędzy, dlatego 
też konieczne jest opracowanie od-
powiedniego montażu finansowe-
go i uzyskanie dofinansowania. Nie 
bacząc na trudności i ograniczenia, 
władze Skępego zadeklarowały 
podjęcie dalszych działań zmierza-
jących do realizacji tego przyrodni-
czego przedsięwzięcia, a spotkanie 
z władzami Szczecinka określają 
jako bardzo pomocne.

Mamy nadzieję, że doświadcze-
nia władz Szczecinka i rewitalizacji 
jeziora Trzesiecko staną się kan-
wą do rewitalizacji naszych jezior 
skępskich. Do tematu będziemy 
wracać z przyjemnością i z całych 
sił wspierać każde działania mające 
na celu poprawę stanu jezior skęp-
skich.

A już dzisiaj mamy dobrą wia-
domość dla amatorów pływania 
w Jeziorze Wielkim. – Woda w Je-
ziorze Wielkim już, zgodnie z dzi-
siejszymi wynikami badań, nadaje 
się do kąpieli – poinformował nas 
w czwartek burmistrz Piotr Wojcie-
chowski. – Zakaz korzystania jest 
już odwołany.

Z ustaleń burmistrza wynika, 
że przyczyną przekroczenia nor-
my nie był dopływ z zewnątrz. 
Amatorzy pływania już korzystają 
z akwenu.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Ruszyliśmy lawinę. Zaczęło się 
od naszej relacji z inauguracji kam-
panii wyborczej Andrzeja Gatyń-
skiego i, jak to w czasie wyborczych 
spotkań bywa, cierpkich słów o je-
ziorach skępskich między innymi. 
Na sesji rady miejskiej odbywającej 
się wkrótce do tematu jezior wła-
śnie nawiązał włodarz Skępego. Za-
interesowali się tym także miesz-
kańcy.

– Mieszkaniec zapytał się mnie 
„no jak to, pana poprzednik przy-
gotował program rewitalizacji je-
zior, a pan to wyrzucił do kosza” – 
mówił 12 września burmistrz Piotr 
Wojciechowski. – Nikt niczego do 
kosza nie wyrzucał, bo najpierw 
trzeba powiedzieć, że żadnego 
programu rewitalizacji tu nie było. 
Uczciwie trzeba powiedzieć, że re-
witalizacja Skępego jest robiona 
przez obecną radę i obecnego bur-
mistrza. W kwestii jezior należy się 
bardzo istotna i ważna informacja. 
Jeziora na terenie miasta i gminy 
Skępe nie są własnością miasta. 
Właścicielem jezior jest urząd mar-
szałkowski. To on jest właścicielem 
i prawdą jest, że inwestowanie 
w jeziora to są potężne pieniądze. 
My żeśmy to monitorowali, nie było 
żadnego programu rewitalizacji, 
a w 2013 roku zakończyły się prace 
związane z opracowaniem rapor-
tu końcowego z wykonania badań 
fizykochemicznych. To znaczy, na 
terenie miasta i gminy Skępe, na 
jeziorach takie badania się odbyły. 

Były przeprowadzane dlatego, że 
powstała grupa siedmiu urzędów 
marszałkowskich albo inaczej: sied-
miu województw Polski północnej 
i zachodniej, która podjęła pro-
gram oczyszczania jezior.

I co do tego nie ma wątpliwo-
ści. Nie ma też wątpliwości co do 
tego, że jeziora to skarb dla Skępe-
go. To one przyciągają turystów, to 
one są wizytówką miasta i gminy. 
I, jak już dzisiaj wiemy, wszystkim 
tak samo mocno zależy na ich: re-
witalizacji, oczyszczeniu, ocaleniu. 
Nazewnictwo laików w tej dziedzi-
nie jest różne, liczy się cel. A ten 

jest jeden: czyste jeziora. I cel jest 
tak ważny, że już w minioną środę 
19 września włodarz Skępego Piotr 
Wojciechowski wraz z pracownika-
mi ratusza udał się do Szczecinka. 
Tam spotkał się z burmistrzem Je-
rzym Hardie-Douglasem oraz sze-
fową referatu ochrony środowiska 
Bogumiłą Rybińską i zapoznał się 
z 15-letnim doświadczeniem władz 
Szczecinka w zakresie rewitalizacji 
ich akwenu, czyli jeziora Trzesiec-
ko. Z relacji naszych władz wynika, 
że burmistrz Jerzy Hardie-Douglas 
oraz Bogumiła Rybińska dokładnie 
przedstawili naszym reprezentan-
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GMINA LIPNO Kujawskie smaki
29 września, w sobotę, od godziny 11.00 w Łochocinie, w pałacyku Gozdawa, odbywać się będzie przegląd 

smaków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Swoje produkty wystawią lokalni producenci, będą konkursy dla wystaw-
ców, degustacja potraw, atrakcje dla dzieci i dorosłych, wystąpi zespół Dirty Dancing, uczniowie zaprezentują 
filmy promujące projekty realizowane w latach 2014/2020. Zwieńczeniem kulinarnej imprezy będzie pokaz sztuc-
znych ogni i zabawa taneczna. Gościem przeglądu będzie Piotr Lenart.

GMINA LIPNO Strefa aktywności w Złotopolu
Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rewitalizację 

terenów parkowych w Złotopolu i budowę tam otwartej strefy aktywności. Wkrótce w złotopolskim parku 
mieszkańcy będą mogli korzystać z roweru, biegacza, narciarza, orbitreka i krzesła do wyciskania podwójnego 
na pylonie. Koszt inwestycji to 36 tysięcy złotych.

Lidia Jagielska

Jeziora w centrum uwagi
SKĘPE  19 września burmistrz Piotr Wojciechowski odwiedził ratusz w Szczecinku, by dowiedzieć 
się jak władzom tego miasta udało się zrewitalizować jezioro Trzesiecko i utrzymywać je w odpo-
wiednim stanie obecnie
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Fatalny finał podróży
Policjanci lipnowskiej drogówki udali się do Wielgie-
go, gdzie doszło do niebezpiecznego zdarzenia dro-
gowego. Okazało się że jego sprawca wypił sporo al-
koholu, zanim usiadł za kółkiem.

Wielgie

W poniedziałek (17.09) ok. 
godz. 18.00 dyżurny lipnowskiej 
komendy wysłał policjantów na 
zdarzenie drogowe do Wielgie-
go. Na miejscu funkcjonariusze 
zastali załogę karetki pogotowia, 
która udzielała pomocy poszko-
dowanemu. Jeden z pojazdów le-
żał na dachu poza drogą.

– 39-latek podczas wyprze-
dzania prawidłowo jadącego mer-
cedesa stracił panowanie nad 
pojazdem. Skoda, którą jechał, 
uderzyła w znak, po czym wy-
padła z drogi i dachując, spadła 
ze skarpy. Kierowca octavi był 
przytomny i od razu powiedział 
policjantom że spożywał alkohol 
– mówi mł. asp. Małgorzata Mał-
kińska z KPP Lipno.

Badania trzeźwości potwier-
dziły, że sprawca zdarzenia wsiadł 
za kółko po spożyciu wysokopro-
centowego trunku. Miał w organi-
zmie ponad 0,6 promila alkoholu, 
a wielkość ta w drugim badaniu 
przekroczyła 2 promile.

Wg polskiego prawa już war-
tość 0,5 promila alkoholu w orga-
nizmie kwalifikuje prowadzenie 
pojazdu mechanicznego po dro-
dze publicznej jako przestępstwo 
zagrożone karą do dwóch lat po-
zbawienia wolności. Sąd może 
orzec także zakaz prowadzenia 
pojazdów i świadczenie pieniężne. 
Policjanci zatrzymali mężczyźnie 
prawo jazdy i dowód rejestracyj-
ny skody.

(ak), fot. KPP Lipno

– Uzyskaliśmy dofinansowa-
nie w ramach rządowego progra-
mu rozwoju infrastruktury drogo-
wej – mówi włodarz Lipna Paweł 
Banasik. – Wniosek był składany 
do Urzędu Wojewódzkiego w Byd-
goszczy. Kwota dotacji wyniesie 
320 tysięcy złotych.

Tym razem ulica Ogrodowa 
doczeka się nowej nawierzchni aż 
do ulicy Okrzei. Przypomnijmy, że 
kilka lat temu modernizacji prze-
budowy doczekał się 120-metrowy 

odcinek tego traktu, poczynając 
od ulicy Dobrzyńskiej. A droga jest 
istotna, bo łączy dwa trakty wo-
jewódzkie, czyli ulicę Dobrzyńską 
z ulicą Okrzei. Poza tym jest to 
ulica gęsto zabudowana i licznie 
uczęszczana, remont jest więc 
mocno oczekiwany, a stan na-
wierzchni ma wiele do życzenia.

– Termin na wykonanie tej 
przebudowy jest bardzo krótki, 
bo mamy czas tylko do 7 grudnia 
– wyjaśnia burmistrz Banasik. – 

gu dopiero pokaże, czy i za ile uda 
się przebudować Ogrodową.

– Otrzymaliśmy środ-
ki w kwocie 320 tysięcy złotych 
z przeznaczeniem na przebudowę 
ulicy Ogrodowej – wyjaśnia Bana-
sik. – Ze środków własnych prze-
znaczymy na to zadanie 80 tysięcy 
złotych. Dwadzieścia samorządów 
było na liście podstawowej, my 
byliśmy na miejscu 21., czyli na 
pierwszym listy rezerwowej. Nie 
wszystkim samorządom udało się 
rozstrzygnąć przetargi i w związku 
z tym my znaleźliśmy się na pod-
stawowej liście.

A obecnie roboty drogowe 
odbywają się już na ulicy Górnej 
i Wschodniej. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych wykonuje 
najpierw kanalizację sanitarną 
w tym terenie, by zaraz przystąpić 
do utwardzenia nawierzchni. Bu-
dowany jest też chodnik na osie-

dlu Armii Krajowej oraz ścieżka 
do parku miejskiego. Wykonawcą 
jest Dromost z Lipna. W drodze 
przetargu wyłoniony jest też wy-
konawca przebudowy ulicy Ja-
śminowej i już wiemy, że będzie 
to również Dromost, a obecnie 
trwają na tej drodze roboty ka-
nalizacyjne i sanitarne wykony-
wane przez miejską spółkę PUK. 
Zakończył się remont parkingu 
i chodnika przy szkole nr 3 oraz 
wjazdu w okolicy basenu miejskie-
go. Gotowy jest też chodnik przy 
Zespole Przedszkoli nr 1 wzdłuż 
boiska przy szkole podstawowej 
nr 3, łączący dwa osiedla: Armii 
Krajowej i Jagiellonów. Trwają ro-
boty wykończeniowe na drodze 
od ulicy Cegielnej do Ekologicznej 
i remontowany jest chodnik przy 
ulicy Słonecznej.

Do tematu wrócimy.
Tekst i fot. Lidia Jagielska

Mam nadzieję, że mimo końca 
roku zgłoszą się do przetargu fir-
my. Przetargi, które rozstrzygali-
śmy dotychczas, wymagały od nas 
dołożenia jakiejś kwoty, będziemy 
robić wszystko żeby ten przetarg 
rozstrzygnąć i tę inwestycję wyko-
nać w całości.

A to wszystko dlatego, że nasze 
inwestycja drogowa była wcześniej 
na liście rezerwowej programu 
rozwoju infrastruktury drogowej. 
Dopiero teraz zrezygnowało Mo-
gilno ze swojej inwestycji zakwa-
lifikowanej do listy podstawowej. 
Weszła więc automatycznie pierw-
sza propozycja z listy rezerwowej, 
czyli nasza ulica Ogrodowa. A ko-
niec sezonu wiąże się i z wyższymi 
kosztami wykonawczymi i proble-
mem ze znalezieniem wykonaw-
ców. Termin musi być dochowany, 
by skorzystać z dotacji, a czasu jest 
niewiele. Rozstrzygnięcie przetar-

ogrodowa będzie jak nowa
LIPNO  Urząd miasta uzyskał dofinansowanie na przebudowę ulicy Ogrodowej. Remont ma zakończyć się 
do początku grudnia. Zaawansowane prace trwają też na wielu odcinkach dróg i chodników w mieście

O G Ł O S Z E N I E
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Będą skuteczniejsi
W piątek 14 września w świetlicy wiejskiej w Grodze-
niu nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu zakupio-
nego przez gminę Kikół na rzecz ochotniczych straży 
pożarnych.

Bobrowniki

Nowy sprzęt dla strażaków
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach otrzymała nowy sprzęt 
ratowniczy niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu zdarzenia. Dzięki niemu będą mogli nieść pomoc oraz szkolić się.

Kikół

Doposażenie jednostek OSP 
z terenu gminy możliwe było 
dzięki dotacji ze środków Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej – Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest 
minister sprawiedliwości. Za-
nim nastąpiło podpisanie umów 
użyczenia z jednostkami OSP, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Kikole wystąpili w programie 
artystycznym dla druhów. Wójt 
gminy Kikół Józef Predenkiewicz 
przekazał sprzęt przedstawi-
cielom jednostek OSP w Kiko-
le, Moszczonnem, Ciełuchowie 
i Grodzeniu, który będzie służył 
do działań ratowniczych prowa-
dzonych przez poszczególne jed-
nostki.

(ak), fot. nadesłane

Wśród przybyłych mał-
żeństw najdłuższy staż mieli na 
swoim koncie państwo Chojniccy. 
Są razem od 52 lat. Jak udało im 
się przeżyć razem tyle lat i wciąż 
cieszyć się ze swojej obecności?

– Raz było dobrze, a innym 
razem źle. Były i smutki i radości, 
ale o rozwodzie nigdy nie myśle-
liśmy. Jesteśmy przywiązani do 
tradycji. Nasze dzieci wychowa-
liśmy też w takim duchu, więc 
wszyscy są w sakramentalnych 

związkach – zgodnie twierdzili 
Krystyna i Ryszard Chojniccy.

Swoją receptę zdradziła tak-
że inna para. – Trzeba się i po-
kłócić, i pogodzić. Oczywiście 
mniej się kłócić, a więcej w zgo-
dzie żyć. Ważna jest zgodność 
charakterów – uważa Zdzisław 
Borowicz, któremu wtóruje mał-
żonka Jadwiga. Para jest ze sobą 
już 51 lat.

Medale w imieniu prezyden-
ta Polski wręczał wójt gminy. 

– 50 lat to bardzo długi okres. 
Cieszymy się, że udało się pań-
stwu wspólnie przeżyć ten czas 
i wspieraliście się w różnego ro-
dzaju sytuacjach, zarówno w tych 
dobrych jak i złych. Życzymy 
państwu, abyście mogli jeszcze 
wiele lat cieszyć się w zdrowiu 
wspólnymi chwilami, realizować 
marzenia – życzył Józef Preden-
kiewicz, wójt gminy Kikół.

Podczas uroczystości nie 
zabrakło tortu i symbolicznej 
lampki szampana do wzniesienia 
toastu. Po przyjęciu odznaczeń 
jubilaci skorzystali z przygoto-
wanego dla nich poczęstunku. 
Była to okazja do rozmowy, dzie-
lenia się wspomnieniami i do-
świadczeniami.

Nie wszystkim stan zdrowia 
pozwolił na uczestnictwo w ofi-
cjalnych obchodach organizowa-
nych przez urząd gminy w Ki-
kole. Odznaczenia zostaną im 
dostarczone w innym terminie.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Żyją ze sobą od połowy wieku
KIKÓŁ  W Kikole świętowano jubileusze małżeńskie. Jedenaście par w miniony piątek otrzymało zaprosze-
nie do wiejskiej świetlicy, aby celebrować swoje rocznice oraz odebrać odznaczenia „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” przyznane przez prezydenta Polski

Wartość sprzętu zakupionego 
przez gminę Bobrowniki wyniosła 
14 587,80 zł. brutto. Kwota prawie 
w całości pochodzi ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwości. Warunkiem 
otrzymania dotacji z Ministerstwa 
Sprawiedliwości było dołożenie 
niewielkiego wkładu własnego 
z budżetu gminy. Zakupiono dzięki 
temu kompletny zestaw ratownic-
twa medycznego PSP R-1 w torbie 
z zestawem szyn Kramera, który 
służy do unieruchamiania złama-
nych lub zwichniętych kończyn, 
a także deskę ortopedyczną, osłonę 
zabezpieczającą poszkodowanego, 
zestaw klocków i klinów do stabi-
lizacji typ A i B. Na tym nie koniec, 
gdyż do strażaków-ochotników 
trafiła także nowa pilarka spali-

nowa ratownicza STIHL MS 461-R, 
przenośny zestaw oświetleniowy, 
detektor jednogazowy CO oraz la-
tarka akumulatorowa.

– Dzięki nowemu sprzętowi 
będziemy mogli rozszerzyć zakres 
szkoleń, które nieustannie prowa-
dzimy, aby doskonalić swoje umie-
jętności. Pomagamy nie tylko na 
terenie gminy Bobrowniki. Zdarza 
się, że udzielamy pierwszej pomo-
cy poszkodowanym jeszcze przed 
przyjazdem karetki. Sprzęt tech-
niczny przydatny będzie natomiast 
przy usuwaniu skutków kaprysów 
pogody, z którymi bardzo często 
mamy do czynienia – mówi Marcin 
Kaźmirski, rzecznik prasowy OSP 
w Bobrownikach.

Uroczystego wręczenia doko-

nali wójt gminy Bobrowniki Jaro-
sław Jacek Poliwko wraz z przewod-
niczącym rady gminy Tadeuszem 
Gradkiewiczem. Umowę użyczenia 
sprzętu na czas nieokreślony wójt 
podpisał z prezesem oraz skarbni-
kiem jednostki OSP Bobrowniki.

Minister sprawiedliwości po 
przeprowadzeniu procedury we-
ryfikacji wniosków przyznał dota-
cje celowe na zakup wyposażenia 
i urządzeń ratownictwa także in-
nym gminom z terenu powiatu lip-
nowskiego. Wymienić należy: mia-
sto i gminę Skępe, miasto Lipno, 
a także gminy Dobrzyń nad Wisłą, 
Tłuchowo, Kikół, Wielgie i Lipno.

Natalia Chylińska-Żbikowska
Fot. UG Bobrowniki

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Dzień Przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Cie-
łuchowie upłynął pod hasłem „Kolorowo-Zdrowo-
Bezpiecznie”.

Gmina Kikół

Święto milusińskich

20 września był bardzo istot-
nym dniem dla maluchów z od-
działu przedszkolnego, bo to ich 
dzień! Święto powstało po to, by 
podkreślić wagę edukacji przed-
szkolnej w rozwoju dzieci. Malu-
chy z Ciełuchowa świętowały na 
zdrowo i na bezpiecznie. Najpierw 

zajadały się pysznymi owocami, 
a później uczestniczyły w poga-
dance dotyczącej odpowiedniego 
poruszania się w drodze do jak 
i ze szkoły. Dzieci otrzymały rów-
nież kolorowe odblaski.

(ak), fot. nadesłane

Wrócili nad jezioro
POWIAT/SKĘPE  18 września w Skępem, nad Jeziorem Wielkim, starosta Krzysztof Baranowski gościł wło-
darzy i emerytów oraz rencistów z całego powiatu lipnowskiego. Okazją do biesiadowania był Powiatowy 
Dzień Emeryta i Rencisty, ale przede wszystkim… poświęcenie i oddanie do użytku kompleksu rekreacyj-
nego z 60-metrowymi pomostami, sceną i wiatami wypoczynkowymi przy Zespole Szkół im. Waleriana 
Łukasińskiego

– Witam emerytów i renci-
stów, przypominam, że u nas po-
wiatowa rada seniorów działa już 
dwa lata, i życzę im wszystkiego 
najlepszego i 500 plus do emery-
tury. Witam też wójta Tłuchowa, 
wójta Bobrownik, Kikoła, burmi-
strza Lipna i wójta gminy Lipno 
oraz gospodarzy duchowych tego 
miejsca o. Hermana i o. Salwado-
ra oraz ks. Romana Murawskiego 
– mówił gospodarz powiatowego 
dnia emeryta i rencisty Krzysztof 
Baranowski. – Jesteśmy w prze-
pięknym miejscu, w Skępem, nad 
pięknym jeziorem, gdzie w ciągu 

kilku miesięcy powstał ten kom-
pleks, nie tylko stadion, ale także 
nowe pomosty o długości sześć-
dziesięciu metrów oraz wiaty 
integracyjne, które będą służyły 
społeczeństwu naszego powiatu, 
instytucjom, zakładom, w celu 
integracji społecznej. Wybudo-
wane zostały w całości z zasobów 
powiatu lipnowskiego. Dzisiaj ten 
kompleks otwieramy. W przy-
szłym roku powstaną tu jeszcze 
boiska plażowe. W tym właśnie 
miejscu, w Skępem, powiat otwo-
rzy nowy ośrodek rekreacyjno-
sportowy. Już mamy tu, od tego 

roku, kompleks pokoi, z wyposa-
żeniem, na 44 miejsca noclegowe. 
My nic nie robimy za darmo. No-
cować tu mogą ludzie przyjeżdża-
jący do Skępego, mamy też miej-
sca vipowskie i już zarabiamy. 
Wszystko zwróci się w stu pro-
centach. Może są i tacy, którym 
nie podoba się to, ale ja na takich 
nie patrzę.

Do Skępego na wtorkowe 
popołudnie zaproszenie przyjęło 
około 600 osób z całego powia-
tu, a wśród nich między innymi 
emeryci, renciści, inwalidzi, radni 
powiatowi, włodarze Bobrownik, 
Tłuchowa, Lipna i gminy Lipno, 
księża ze skępskich parafii, pra-
cownicy starostwa powiatowe-
go i jednostek samorządowych, 
członkowie stowarzyszeń, za-
służeni dla powiatu i przyjaciele 
powiatu lipnowskiego. Niektórzy 
wrócili, by znów poczuć atmos-
ferę jeziora i magię tego miejsca, 
inni zobaczyli i zakochali się w no-
woczesnym, wszechstronnym 
i szerokim wachlarzu oferty re-
kreacyjnej. Kulminacyjnym punk-
tem wtorkowego spotkania nad 
jeziorem było bowiem oficjalne 
przekazanie nowego kompleksu 
wypoczynkowo-integracyjnego 

dyrektorowi Zespołu Szkół im. 
Waleriana Łukasińskiego w Skę-
pem Wiesławowi Białusze.

– Kto mieszka w Skępem, kto 
uczył tu lub bywał, może sobie 
przypomnieć jak tu wyglądało 
otoczenie – mówił Krzysztof Ba-
ranowski. – Odrapane budynki, 
lecące dachy, a w kilka lat udało 
się stworzyć jedną z najlepszych 
szkół z zapleczem sportowym, 
integracyjnym i pięknymi po-
mostami oraz wyposażeniem. 
Na wszystko starcza, szkoła tęt-
ni życiem. Pięćdziesiąt lat temu 
pomosty, krótsze, bo 24 metrowe 
popłynęły do jeziora.

Księża przewodniczyli modli-
twie i poświęcili nowy obiekt re-
kreacyjny przy Zespole Szkół im. 
Waleriana Łukasińskiego w Skę-
pem. O muzyczną fetę zadbali 
artyści z zespołu „Beata i Tomek” 
oraz Orkiestra Reprezentacyjna 
Powiatu Lipnowskiego pod batutą 
Mirosława Bytnera. Była muzyka, 
tańce, rozmowy, integracja oraz 
degustacja pyszności serwowa-
nych przez służby powiatowe. Nie 
mogło zabraknąć inauguracyj-
nych spacerów nowymi pomosta-
mi i wytchnienia nad jeziorem.

– Jako szefowi tej placówki 

jest mi ogromnie miło, ale zara-
zem wiem jaki na mnie spoczywa 
obowiązek, by ten obiekt tętnił 
życiem, żeby był bezpieczny – 
mówił dyrektor Zespołu Szkół 
Wiesław Białucha. – Wspólnie 
z nauczycielami i pracownikami 
obiecuję zrobić wszystko, by ten 
obiekt służył jak najlepiej społe-
czeństwu, będzie miejscem spo-
tkań integracyjnych. Dziękujemy 
za ten wielki dar i wszystkie po-
zostałe. Będę dbał jak o swoje.

Nie zabrakło też podziękowań 
od seniorów za niepowtarzalną 
imprezę zorganizowaną przez po-
wiat lipnowski, serdecznych słów, 
podsumowań i planów. Jedno-
głośnie inaugurację powiatowego 
kompleksu rekreacyjnego nad Je-
ziorem Wielkim uczestnicy uznali 
za udaną.

– W imieniu koła emerytów, 
rencistów i inwalidów w Skę-
pem, stowarzyszenia „Skępiacy” 
jak i nas wszystkich zebranych 
tutaj dzisiaj serdecznie dziękuję 
panu staroście za zorganizowanie 
nam takiej imprezy – podkreśla-
ła Krystyna Karpińska. – Przede 
wszystkim życzę zdrowia, zdro-
wia i życzliwych ludzi na drodze.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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LIPNO  Miejska Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do projektu ogólnopolskiego skierowanego do 
najmłodszych, trzyletnich czytelników. Przedsięwzięcie czytelnicze pod hasłem „Mała książka – wielki 
człowiek. Trzylatki.” właśnie ruszyło i ma już swoich pierwszych beneficjentów

trzylatki z przywilejami

R E K L A M A

18 września do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Lipnie do-
tarła partia książek z projektu 
„Mała Książka –Wielki Człowiek” 
skierowanego do dzieci w wieku 3 
lat i ich rodziców. Projekt organi-
zowany jest przez Instytut Książki 
i finansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.
– Udział w projekcie jest 

oczywiście bezpłatny – zazna-
cza dyrektor naszej książnicy 
Ewa Charyton. – Każdy trzylatek, 
który odwiedzi lipnowską biblio-
tekę, otrzyma wyprawkę czytel-
niczą, a w niej książkę „Pierwsze 
wiersze dla …” oraz Kartę Małego 

Czytelnika. Podczas wizyty w bi-
bliotece zakończonej wypożycze-
niem przynajmniej jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego mały 
czytelnik otrzyma naklejkę do bi-
bliotecznej karty, a po uzyskaniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem, potwier-
dzającym jego czytelnicze zainte-
resowania. Postaramy się, by wrę-
czanie dyplomów było dla dzieci 
wydarzeniem miłym i ważnym, 
podkreślającym wagę czytania 
i korzyści płynące z nawyków czy-
telniczych.

A warto wiedzieć, że „Pierwsze 
wiersze dla...” to nietypowa pozy-
cja, której nie znajdziemy w księ-
garni. W książce są zamieszczone 
utwory polskich poetów. Uwagę 
przyciągają specjalnie przygo-
towane, w technice wyszywan-
kowej, ilustracje autorstwa Ewy 
Kozyry-Pawlak i Pawła Pawlaka, 
zaś okładka przygotowana została 
w dwóch wersjach: dla dziewczyn-
ki i dla chłopca.

W skład wyprawki czytelniczej 
dla każdego malucha wchodzi też 
broszura dla rodziców „Książką 
połączeni”, ukazująca nieocenio-

ną rolę książek w rozwoju dziec-
ka i praktyczne wskazówki, skąd 
czerpać wiedzę o wartościowej 
literaturze dziecięcej. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa, 
czyli właśnie bibliotekę i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem ży-
cia kulturalnego.

– Zapraszamy do odwiedzin 
oddziału dla dzieci naszej bi-
blioteki głównej oraz filii nr 4 na 
Osiedlu Sikorskiego 15, a więcej 
informacji można uzyskać w bi-
bliotece oraz na stronie http://
www.xn--wielki-czowiek-onc.
pl/  – zachęca szefowa książnicy 
Ewa Charyton. – Beneficjentami 
projektu będą zarówno trzylatki, 
które już są czytelnikami biblio-
teki jak i te, które dzięki naszym 
wspólnym staraniom nimi zosta-
ną. Akcja właśnie rozpoczęła się 
i pierwsi czytelnicy już odebrali 
swoje wyprawki.

Przypominamy, że trzyletni 
mali czytelnicy, po odwiedzeniu 
biblioteki, otrzymują wyprawkę 
czytelniczą, czyli książkę, poradnik 
dla rodziców, kartę małego czy-
telnika. Karta zostanie podpisana 

imieniem i nazwiskiem dziecka, 
a każdorazowo, gdy dziecko od-
wiedzi naszą bibliotekę i wypo-
życzy przynajmniej jedną książkę 
z księgozbioru dziecięcego, otrzy-
ma naklejkę na kartę. Na każde 
dziecko, które zbierze dziesięć na-
klejek, czeka imienny dyplom, po-
twierdzający jego czytelnicze za-
interesowania. Takie wyróżnienie 
ma zmotywować milusińskich do 
kontynuowania zabawy, sięgania 
po kolejne książki, odwiedzania 
biblioteki i czytania. Po zebraniu 
dziesięciu naklejek dziecko będzie 
uprawnione do otrzymania kolej-
nej karty małego czytelnika. Jak 
widać, warto odwiedzić książnicę 
i przystąpić do programu. Mamy 
nadzieję, że biorąc udział w tym 
projekcie, uda się nam przekonać 
jak najwięcej rodziców, że na czy-
tanie nigdy nie jest za wcześnie.

Ogólnopolskim organizato-
rem przedsięwzięcia czytelnicze-
go dla maluszków jest Instytut 
Książki. Biblioteka w Lipnie znala-
zła się wśród szczęśliwców zakwa-
lifikowanych do realizacji zadania.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Święto najmłodszych w DDK „ŻAK”
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który przypada 20 września w Do-
brzyńskim Domu Kultury „ŻAK” przygotowano dla najmłodszych mieszkańców 
gminy szereg atrakcji.

Dobrzyń nad Wisłą

To wszystko dzięki inicja-
tywie i staraniom burmistrza 
Jacka Waśko, który chciał aby 
to był dla przedszkolaków wy-
jątkowy, niezapomniany, pe-
łen wrażeń i uśmiechów dzień. 
Pierwszą z niespodzianek było 
mini przedstawienie teatralno-
animacyje. Dzieci, które przyby-
ły do „ŻAKA” zaproszone zostały 
przez pana Krystiana, aktora 
Teatru Frajda i Teatru Miniatu-

ry w niezwykłą podróż. Przed-
stawienie pod tytułem „Błażej 
w Garderobie, czyli przygoda 
w szafolandii” wywołała u dzie-
ci salwy śmiechów, pisków, okla-
sków i radości.

– Składam wszystkim 
przedszkolakom najlepsze ży-
czenia. Życzę, by ich święto było 
wyjątkowym czasem pełnym ra-
dości i uśmiechu, a każdy dzień 
spędzony w przedszkolu niech 

stanie się wielką niezapomnianą 
przygodą. Niech tu spełnią się 
wasze marzenia, i te duże, i te 
małe – mówił podczas spotka-
nia burmistrz Jacek Waśko.

Na zakończenie wspólnego 
spotkania burmistrz poczęsto-
wał wszystkie dzieci cukierkami, 
których podczas tak ważnego 
święta nie mogło zabraknąć.

(ak), fot. nadesłane
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Pożegnali lato nad jeziorem
22 września włodarz miasta i gminy, przewodniczący rady miejskiej oraz stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zorgani-
zowali nad Jeziorem Wielkim imprezę na zakończenie lata.

Skępe

W sobotnie popołudnie skę-
pianie mieli okazję na ostatnią 
zabawę tego lata na swojej plaży 
miejskiej. Można było posłuchać 

muzyki na żywo, zjeść pysz-
ną grochówkę lub kiełbaskę, 
zrelaksować się albo poprawić 
kondycję fizyczną. W imprezie 

uczestniczył włodarz Piotr Woj-
ciechowski i szef RM Ryszard 
Szewczyk.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Nasze europejskie 
miasto dziedzictwa

SKĘPE  W miniony weekend w skępskim klasztorze mieszkańcy i goście oglądali wystawę „Niepod-
legła dla wszystkich: polska, dobrzyńska, skępska”, a młodzi artyści zaprezentowali swoje dzieła wy-
konane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Skępe jako jedyne z naszego 
powiatu włączyło się w tegorocz-
ne, 26. już Europejskie Dni Dzie-
dzictwa. Organizatorem akcji była 
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna.

– My włączyliśmy się w te 
obchody z wystawą i konkursem 
już po raz drugi i tak jak w mi-
nionym roku prezentujemy zdję-
cia, publikacje naszych twórców, 
prace dzieci i młodzieży, ale tym  
razem są to materiały związane 
z setną rocznicą odzyskania nie-
podległości przez Polskę – mówi 
dyrektor skępskiej książnicy pu-
blicznej Jerzy Kowalski. – Naszym 
zamierzeniem było podkreśle-
nie udziału mieszkańców nasze-
go miasta i ziemi dobrzyńskiej 
w walce o nieodległość i ich wkład 
w budowanie małej ojczyzny na 
przestrzeni dziejów. Na oryginal-
ną i przepiękną scenerię dla tej 

ekspozycji wybraliśmy krużganki 
naszego zabytkowego klasztoru 
ojców bernardynów. Wystawa do-
stępna była w sobotę i niedzielę. 
Cieszę się, że mogliśmy uczest-
niczyć w tegorocznych Dniach 
Dziedzictwa i zaprezentować na-
sze piękne Skępe w roku dla nas 
wszystkich szczególnym.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
odbywają się w Polsce od 26 lat 
i są ważnym, wrześniowym wyda-
rzeniem kulturalnym. Inicjatorem 
obchodów w Europie była Rada 
Europy, a wydarzenie funkcjonuje 
na wzór francuskich dni otwar-
tych zabytków. Każda edycja ma 
swój temat przewodni. W minio-
nym roku było to hasło „Krajobraz 
dziedzictwa – dziedzictwo krajo-
brazu” i miało na celu podkreśle-
nie tego, że dziedzictwo kulturowe 
jest świadectwem sposobu życia 
wielu pokoleń danej społeczno-

ści i że działalność człowieka, jego 
zwyczaje i wiedza mają i zawsze 
miały wpływ na kształt obecnego 
krajobrazu. I wtedy Skępe po raz 
pierwszy włączyło się w tę ak-
cję. Tym razem obchodom przy-
świecało hasło „Niepodległa dla 
wszystkich”, a Skępe znalazło się 
wśród dwudziestu miejsc na ma-
pie kujawsko-pomorskiego dzie-
dzictwa narodowego.

– W tym roku pragniemy 
przypomnieć jaką wartością jest 
własna państwowość, jakie były 
jej koleje, jak o nią walczyliśmy i to 
nie tylko tam, gdzie trzeba było 
stawać z bronią w ręku – mówi 
marszałek województwa kujaw-
sko-pomorskiego Piotr Całbecki. 
– Także w wymiarze symbolicz-
nym, definiowanym poczuciem 
przynależności, związkiem z hi-
storią, językiem, tradycją. Chcemy 
przypomnieć także tych, którym 
przyszło za to zapłacić najwyższą 
cenę.

Organizatorzy w Skępem po-
kazali niepodległość w różnych 
aspektach, rozumianą jako walka 
w czasach zaborów, ale tez wal-
ka o utrzymanie niepodległości 
i troska i rozwój małej ojczyzny 
jako pejzaż tradycyjny dla miej-
sca, piękno miasta, działalności 
i zabytków, historii i patriotyzmu. 
Skępe słynie z zabytkowego sank-
tuarium, w którym Europejskie 

Dni Dziedzictwa odbyły się, ale 
i z aktywnej działalności patrio-
tycznej i twórczości ludzi, którzy 
na zawsze zapisali się na kartach 
historii nie tylko Skępego czy re-
gionu, ale też kraju i nie tylko jak 
choćby Gustaw Zieliński, Maria 
Sobocińska czy Jerzy Pietrkiewicz. 
Skępe to miasto poetów i miejsce, 
w którym swoją poetycką drogę 
zaczynali liczni laureaci słynnych 
ogólnopolskich konkursów po-
etyckich organizowanych z nie-
słabnącym powodzeniem przez 
miejscową książnicę publiczną, 
a zainicjowanych przez jej obec-
nego szefa Jerzego Kowalskiego. 
Ważną pozycję na wystawie od-
grywały pokonkursowe tomiki 
poezji czy publikacje skępskich 
twórców. Od września ubiegłego 
roku Skępe to też miasto wyraź-
nie zaznaczone na mapie europej-
skiego dziedzictwa.

– Ważnym akcentem naszego 
uczestnictwa w tegorocznych Eu-
ropejskich Dniach Dziedzictwa był 
plastyczny konkurs tematyczny 
dla dzieci i rodziców – mówi Jerzy 
Kowalski. – Wpłynęło do nas trzy-
naście prac, bo rok szkolny dopie-
ro się zaczął i czasu na dotarcie 
z informacją do dzieci było na-
prawdę niewiele. Prace są piękne. 
Wszystkim uczestnikom konkur-
su i Europejskich Dni Dziedzictwa 
w naszym mieście dziękuję, a lau-

reatom konkursu gratuluję.
Zwycięzcą konkursu jest Mar-

cel Sztuczyński. Drugie miejsce 
zdobyła zarówno Izabela Bogda-
nowicz jak i Szymon Podlas, a trze-
cie Dominik Wysocki. Wyróżnienia 
otrzymali: Patrycja Koszytkowska, 
Aleksander Krzywdziński, Klaudia 
Podlas, Adam Kalsztejn, Martyna 
Chojnacka, Amelia Grzelak, Mary-
sia Leszczyńska, Maja Kalsztejn, 
Liliana Kalsztejn. Nagrody wręczył 
włodarz Skępego Piotr Wojcie-
chowski w towarzystwie gwardia-
na klasztoru ojców Bernardynów 
w Skępem o. Hermana Kuchnika 
oraz dyrektora Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Skępem 
Jerzego Kowalskiego.

Młodzi artyści udowodnili, że 
Skępe doskonale pasuje do miejsc 
szczególnych na mapie Polski i Eu-
ropy, do miejsc dziedzictwa naro-
dowego, a oni już znają wartość 
swojego miasta i potrafią o nią za-
dbać. – W tym roku dbałość o do-
robek przeszłych pokoleń nabiera 
szczególnego wymiaru – zauważa 
wiceminister kultury i dziedzic-
twa narodowego Jarosław Sellin. 
– Odkrywajmy zatem wspólnie 
europejskie i polskie dziedzictwo, 
którego poznanie nie tylko umoż-
liwi nam zrozumienie przeszłości, 
ale również zdefiniowanie naszej 
przyszłości.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

3,36 mln dzieci ze świadczeniem „Dobry Start”

Już ponad 3,36 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego pro-
gramu „Dobry Start”. Rodzice złożyli ponad 2,97 mln wniosków, 
w tym 51 proc. online. Najlepiej z wypłacaniem świadczeń z programu 
„Dobry start” radzi sobie województwo świętokrzyskie. Tam świadcze-
nie otrzymało 84,2 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu jest woj. 
wielkopolskie (83,7 proc.), na trzecim podlaskie (81,1 proc.). 300 zł 
przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 lat 
lub 20 lat życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 
18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych 
uczących się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia 24 lat 
życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Kredyty preferencyjne na zakup środków 

do produkcji rolnej

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa informuje o możliwości ubiegania się o po-

moc finansową w formie kredytów preferencyjnych 

na zakup środków do produkcji rolnej. 21 września 

na internetowej platformie aplikacyjnej agencja 

udostępniła współpracującym bankom limit akcji 

kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocento-

wania (linia KSP) w następującej wysokości: limit 

akcji kredytowej 500 mln zł; 2 mln zł na dopłaty do 

oprocentowania w/w kredytów. O kredyty rolnicy 

mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości 

S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich 

Bankach Spółdzielczych oraz w Banku BGŻ BNP 

Paribas S.A.

Jaka polityka wobec osób starszych? 

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął dokument „Polityka społeczna 
wobec osób starszych do roku 2030”. Jak podaje resort rodziny, pracy 
i polityki społecznej, wyznacza on kluczowe kierunki polityki senio-
ralnej. Uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważ-
niejszych sferach życia osób starszych, m.in. w zakresie bezpieczeń-
stwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, a także dostosowania infrastruktury do potrzeb 
i możliwości takich osób. W dokumencie po raz pierwszy zostały 
uwzględnione potrzeby niesamodzielnych osób starszych. Pozwoli 
to na wprowadzenie rozwiązań zmniejszających skalę zależności nie-
samodzielnych osób starszych od innych, a także szeregu ułatwień 
w dostępie do usług wzmacniających samodzielność. Stworzenie 

kompleksowego programu w zakresie polityki senioralnej i osób 
starszych ma na celu usystematyzowanie i usprawnienie działań 
instytucji publicznych na rzecz osób starszych w Polsce. 

Lekcje z ZUS 

Już po raz piąty rusza projekt edukacyjny „Lek-cje z ZUS”, adresowany do uczniów szkół po-nadpodstawowych. W ramach czterech lekcji młodzież zdobywa wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, zasadach opłacania składek, przysługujących im świadczeniach czy o pro-wadzeniu własnej działalności gospodarczej. Do tej pory w projekcie wzięło udział blisko 160 tys. uczniów z całej Polski. Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” przygotowano we współpracy z doświadczonym metody-kiem nauczania. Są w nich scenariusze lekcji i atrakcyjne multimedia. Więcej informacji na stronie internetowej zus.pl/edukacja. 

Szkolenia komputerowe dla dorosłych 

Projektowanie stron www, obsługa programów biurowych w admini-
stracji i tworzenie grafiki komputerowej – to tylko nieliczne z kompe-
tencji, które można nabyć dzięki certyfikowanym szkoleniom kompute-
rowym dla dorosłych, organizowanym przez Toruńską Agencję Rozwoju 
Regionalnego. Ze szkoleń skorzysta 3310 osób z obszaru województwa 
kujawsko-pomorskiego. Zapisy na zajęcia już ruszyły. Projekt skierowa-
ny jest do osób powyżej 25o roku życia, które z własnej inicjatywny 
chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kwalifikacje. Szcze-
gólną grupą osób, do której adresowane są szkolenia, są pracujący lub 
uczący się na terenie naszego województwa, posiadający wykształce-
nie maksymalnie średnie, osoby zmagające się z niepełnosprawnością 
oraz powyżej 50. roku życia. Szczegółowe informacje na temat szkoleń, 
w tym formularz zgłoszeniowy i lista niezbędnych dokumentów rekruta-
cyjnych, na stronie www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.

Więcej rolników ubezpieczy 
uprawy od suszy 

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich. Wprowadzono rozwiązania, dzięki którym 
więcej producentów rolnych będzie mogło zawie-
rać umowy ubezpieczenia swojej produkcji – z do-
płatą z budżetu państwa do składki ubezpieczenia 
– zawierające ryzyko suszy. Producenci rolni sami 
zdecydują, na ile chcą się ubezpieczyć od ryzyka su-
szy. Samodzielnie też wybiorą poziom zmniejszenia 
odszkodowania o: 20, 25 albo 30 proc. sumy ubez-
pieczenia w zamian za niższą składkę. Nadal zostanie 
zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu na 
poziomie 10 proc. wartości szkody w przypadku ubez-
pieczeń od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy.

Dodatkowy nabór dla samorządów

Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do 
28 września do godziny 15.59 mogą składać wnioski o wsparcie fi-
nansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa 2018. Nabór 
dodatkowy” za pomocą internetowego formularza na platformie Wit-
kac.pl. Mogą one uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne czy 
artystyczne, takie jak m.in. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, 
muzyczne i inne), rekonstrukcje historyczne; wystawy wraz z kataloga-
mi; projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziała-
niu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, 
spacery tematyczne, spotkania, konkursy. Projekty muszą zostać zreali-
zowane do 20 listopada 2018 roku. W dodatkowym naborze na dofinan-
sowanie działań przewidziano 4 mln zł, a pojedyncze wydarzenie może 
zostać wsparte kwotą od 15 tys. do 150 tys. zł. Wnioskodawcy muszą 
zapewnić 15 proc. wkładu własnego i przygotować projekt zgodny z te-
matyką programu dotacyjnego. 
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Powrót do konopi
UPRAWA  Konopie przemysłowe były roślinami, które próbo-
wano wdrażać na wsi w okresie PRL-u. Po akcji pozostały liczne 
samosiejki. Teraz pomysł uprawy tej rośliny wraca i można spo-
tkać ją na polach np. między Tucholą a Sępólnem Krajeńskim

Instytut Włókien Natural-
nych i Roślin Zielarskich wdra-
ża Program Konopny. Celem ma 
być przywrócenie popularności 
konopi przemysłowych. Instytut 
oferuje rolnikom sprzedaż ma-
teriału siewnego trzech odmian, 
które zostały sprawdzone w pol-
skich warunkach i wyhodowane 
właśnie w instytucie. To konopie 

jednopienne – odmiany typowo 
włókniste. Nie zawierają substan-
cji halucynogennych w dużym 
stężeniu (THC).

Tym, co hamuje uprawę 
konopi w Polsce, są procedu-
ry – dość podobne do tych sto-
sowanych przy uprawie maku. 
Materiał siewny konopi musi być 
elitarny lub kwalifikowany. Rolnik 

zgłasza się do urzędu gminy po 
zezwolenie na uprawę. Rozpatry-
waniem wniosku zajmuje się mi-
nister rolnictwa. O tym, ile hek-
tarów pod konopie przeznaczą 
rolnicy w danym województwie, 
decyduje urząd marszałkowski. 
W naszym województwie były to 
śladowe ilości, tylko 116 ha. Przo-
downikiem uprawy jest woj. war-
mińsko-mazurskie, gdzie w ubie-
głym roku konopie uprawiano na 
prawie 3 tysiącach hektarów. 

Konopie wykorzystuje prze-
mysł odzieżowy, samochodowy, 
budowlany i papierniczy. Z po-
wodzeniem wytwarza się z nich 
także biodiesla i biomasę opało-
wą. Odpady są wykorzystywane 
jako pasza, a nasiona mogą zjadać 
ptaki. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Szacowanie strat

Odwołanie bez ministerstwa
Jak co roku, wiele emocji wśród rolników budziło szacowanie strat przez ubez-
pieczycieli. Zdarzało się, że nie zgadzali się z podsumowaniem dokonanym przez 
przedstawicieli firm. Samorząd rolniczy chciał, by mieli szansę odwołania się do 
państwowej instancji. Pomysł nie uzyskał poparcia.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi negatywnie odnio-
sło się do postulatu samorządu 
rolniczego. Oficjalny argument? 
Resort nie jest stroną umowy 
ubezpieczenia, nie ma wpływu na 
proces szacowania strat i decy-
zje podejmowanie przez zakłady 
ubezpieczeń, które są jednostka-
mi samodzielnymi. 

Jedyną formą odwołania jest 

złożenie reklamacji do ubezpie-
czyciela. Instytucja finansowa ma 
30 dni na udzielenie odpowiedzi. 
Jeśli tego nie zrobi, reklamacja 
jest uznana za rozpatrzoną na 
korzyść klienta. Może także po-
prosić o wydłużenie terminu roz-
patrzenia wniosku do 60 dni, ale 
musi to odpowiednio uzasadnić. 

Jeśli reklamacja zostanie od-
rzucona, wówczas rolnik powi-

nien złożyć wniosek do rzecznika 
finansowego. Eksperci tej insty-
tucji przygotowują argumentację, 
która ma przekonać ubezpieczy-
ciela do zmiany stanowiska. Gdy 
i to nie pomaga, wówczas można 
złożyć wniosek o przeprowadze-
nie postępowania polubownego. 
Ostatnią możliwością jest walka 
w sądzie.

(pw)

Mistrzowie orki
16 września najlepsi oracze spotkali się na V woje-
wódzkim konkursie orki w Podgórzynie pod Mogil-
nem. 

Konkurs

Członkowie izby rolniczej 
w Mogilnie 5 lat temu wpadli na 
pomysł zorganizowania konkur-
su orki dla rolników. Od tamtego 
czasu impreza rozrosła się i w te-
gorocznej edycji wzięło udział kilka 
tysięcy gości. 

Każdy ze startujących miał do 
wykonania cztery przejazdy. W oce-
nie brano pod uwagę: szybkość, 
głębokość orki (normę ustalono na 
25 cm), wygląd zaoranego odcinka, 
czystość i prostą linię bruzdy. Roz-
bieżność między najlepszym i naj-
gorszym uczestnikiem była spora, 
ale o zwycięstwie zdecydowały tyl-

ko pojedyncze punkty. 
Oraczem roku został Ceza-

ry Jankowski z okolic Włocławka. 
Otrzymał nagrodę w postaci dwu-
płaszczowego zbiornika na paliwo. 
Na uwagę zasługuje debiut w kon-
kursie kobiety – Natalii Barań-
skiej z powiatu wąbrzeskiego. Inne 
miejsca naszych reprezentantów:  
6. Marcin Suwisz (pow. rypiński), 
12. Natalia Barańska (wąbrzeski),  
14. Łukasz Lędzion (lipnowski), 
18. Antoni Jabłoński (lipnowski). 
Wszystkim, niezależnie od miejsc, 
gratulujemy odwagi.

(pw)

Hodowca roku
Hodowców bydła mięsnego w naszych okolicach 
przybywa. Dawniej była to niszowa branża. Najlepsi 
mogą zgłaszać swoją kandydaturę do kolejnej edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Producent Bydła Mięsne-
go Roku. 

Konkurs

Celem rywalizacji jest integra-
cja środowiska hodowców bydła 
mięsnego i opasowego z sektorem 
przemysłu mięsnego, upowszech-
niane wiedzy o hodowli bydła mię-
snego i produkcji żywca wołowego, 
ukazanie znaczenia tego działu 
produkcji rolnej dla bioróżnorod-
ności i gospodarki narodowej. 

Hodowcy rywalizują w czte-
rech kategoriach: producent bydła 

opasowego, producent jałówek 
i buhajów hodowlanych, producent 
odsadków i grupy oraz organiza-
cje producentów bydła mięsnego. 
Każdy kandydat może być zgło-
szony w dwóch z czterech kate-
gorii. Zgłoszenia należy nadsyłać 
do 30 września 2018 r. Kandyda-
tów zgłaszają Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Związki Pracodawców – 
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 
Polskie Zrzeszenie Producentów 
Bydła Mięsnego oraz związki bran-
żowe, zrzeszające hodowców i pro-
ducentów bydła mięsnego.

Patronem konkursu jest mini-
ster rolnictwa.

(pw), fot. ilustracyjne

Ciekawostki

Miotaczem ogni w chwasty
Ostatni trend walki z niechcianymi roślinami przyprawia o zawrót głowy, a widok 
jest niesamowity. Mowa o specjalnych agregatach wypalających chwasty.

Pomysł wypalania chwastów 
narodził się w środowisku rolni-
ków ekologicznych. Wiadomo, że 
obowiązują ich różne ograniczenia, 
m.in. te zakazujące używania her-
bicydów. 

W Stanach Zjednoczonych far-
merzy skonstruowali prosty agregat 
z wieloma dyszami i zbiornikiem 
na propan. Chociaż idea wypalania 
pola może wydawać się głupia, to 

kryje się za nią nauka. Ogień nie 
niszczy chwastu od razu, ale zabu-
rza jego strukturę i uniemożliwia 
fotosyntezę. To oznacza powolną 
śmierć razem z korzeniami. Efekt 
jest widoczny po kilku dniach, gdy 
rośliny zaczynają schnąć. Z uwa-
gi na ryzyko zniszczenia upraw, 
zazwyczaj agregaty z miotacza-
mi ognia stosuje się na polach po 
zbiorach. Powstają już jednak takie 

urządzenia, które mają odpowied-
nią rozstawę i umożliwiają wypa-
lanie w pasach między rzędami 
roślin. 

W USA firma o nazwie „Red 
Dragon”, czyli „Czerwony smok”, 
oferuje nie tylko agregaty dla rolni-
ków, ale także podręczne miotacze 
ognia dla działkowiczów, którzy nie 
chcą stosować silnych herbicydów. 

(pw) Wypalanie chwastów
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Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina

Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada 
rusza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być 

wykonane w dowolnej technice, ale powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać 
formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i trafność doboru środków 

plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć 

osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 
2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 roku. Liczy się data wpływu przesyłki do 

organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na 

uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy 
oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne przepisy na potrawy z 

gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na 
adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.

Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych 
bądź regionalnych mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro 

Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. 
Chętni mogą liczyć na upominki.

Trwają zmagania dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. By powalczyć o tuszkę, 
wystarczy ułożyć krótki wierszyk o gęsiach bądź gęsinie.

Rozpoczynamy tegoroczną kampanię „Kujawsko-pomorska gęsina 
na św. Marcina". Marszałek województwa przeznaczył 2017 tuszek 
dla mieszkańców naszego regionu. U nas można wygrać aż 80!

  Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Promocji Regionu sp. z o.o.
 Przedmiotem konkursu jest 80 gęsich tuszek.
 By wygrać jedną z nich, należy do 23 października 2017 r.
(liczy się data wpływu) na adres redakcji 
(Wydawnictwo Promocji Regionu, ul. Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyń) 
wysłać ułożony przez siebie wierszyk i dołączyć kupon drukowany w tygodniku.
 Prace muszą być autorskie, a kupony oryginalne i prawidłowo wypełnione.
 Długość wiersza jest dowolna, tematyka: gęsi bądź gęsina.
 Jeden autor może nadesłać jeden wiersz.
 24 października 2017 r. nastąpi losowanie laureatów.
 Zwycięzców poinformujemy o wygranej telefonicznie.
 Wybrane prace zostaną opublikowane na naszych łamach.
  Tuszki będą do odbioru w sobotę 4 listopada 2017 r. w Golubiu-Dobrzyniu, 
Rypinie,  Wąbrzeźnie bądź Lipnie. 
 Wydawnictwo Promocji Regionu zastrzega, że w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń ogłosi kolejny konkurs.

  Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Promocji Regionu sp. z o.o.
 Przedmiotem konkursu jest 80 gęsich tuszek.
 By wygrać jedną z nich, należy do 23 października 2017 r.
(liczy się data wpływu) na adres redakcji 
(Wydawnictwo Promocji Regionu, ul. Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyń) 
wysłać ułożony przez siebie wierszyk i dołączyć kupon drukowany w tygodniku.
 Prace muszą być autorskie, a kupony oryginalne i prawidłowo wypełnione.
 Długość wiersza jest dowolna, tematyka: gęsi bądź gęsina.
 Jeden autor może nadesłać jeden wiersz.
 24 października 2017 r. nastąpi losowanie laureatów.
 Zwycięzców poinformujemy o wygranej telefonicznie.
 Wybrane prace zostaną opublikowane na naszych łamach.
  Tuszki będą do odbioru w sobotę 4 listopada 2017 r. w Golubiu-Dobrzyniu, 
Rypinie,  Wąbrzeźnie bądź Lipnie. 
 Wydawnictwo Promocji Regionu zastrzega, że w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń ogłosi kolejny konkurs.

kupon zgłoszeniowy

Imię i nazwisko: ...............................................................................................
Tygodnik (zaznacz właściwy):
CGD     CWA     CLI     CRY
numer telefonu: ...........................................................
wyrażam zgodę na przetwartzanie moich
danych do celów konkursu „Gęsinowe strofy”
..................................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

Imię i nazwisko: ...........................................................
Tygodnik (zaznacz właściwy):
CGD    CWA    CLI    CRY
numer telefonu: ...........................................................
wyrażam zgodę na przetwartzanie moich
danych do celów konkursu „Gęsinowe strofy”
...........................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają 

Otradycje świętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordankach i niecodziennego 
incydentu, który być może dał impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na 

teren imprezy wmaszerowała wojskowa orkiestra dęta, która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej 
przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem gęsi, przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w 
Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi 
wydostały się z ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.

kupon zgłoszeniowy

d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają tradycje Oświętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordankach i niecodziennego incydentu, który być 
może dał impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na teren imprezy wmaszerowała 

wojskowa orkiestra dęta, która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem 
gęsi, przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy 
orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi wydostały się z ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za 
orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.
Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada rusza konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, ale 
powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i 
trafność doboru środków plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać 
pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 
roku. Liczy się data wpływu przesyłki do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 
listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz 
własne przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-
pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.
Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych bądź regionalnych 
mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-
18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. Chętni mogą liczyć na upominki.
Trwają zmagania dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. By powalczyć o tuszkę, wystarczy ułożyć krótki 
wierszyk o gęsiach bądź gęsinie.

O
d 9 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości 
uzupełniają tradycje świętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordan-
kach i niecodziennego incydentu, który być może dał impuls do powrotu gęsiny na 

stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na teren imprezy wmaszerowała wojskowa orkiestra dęta, 
która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem gęsi, 
przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowro-
cławia. Gdy orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi wydostały się z ogro-
dzonego terenu i… pomaszerowały za orkiestrą.”

Wyjątkowo wcześnie ruszyła tegoroczna kampania „Kujawsko-po-
morska gęsina na św. Marcina”. Marszałek województwa Piotr Cał-
becki przeznaczył 2018 tuszek dla mieszkańców naszego regionu. 
U nas można wygrać aż 60!

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach w przystępnej cenie. Wcze-
śniej było rzadko spotykane.
W tym roku mamy dla Czytelników 60 tuszek – po 15 szt. dla Tygodnika Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnika Regionu Wą-
brzeskiego CWA, Tygodnika Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD i Tygodnika Regionu Rypińskiego CRY. Gęsi będą rozwo-
żone 10 listopada – dojadą do Golubia-Dobrzynia, Rypina, Lipna, Wąbrzeźna. Laureaci konkursu otrzymają voucher na ich 
odbiór.

JAK WYGRAĆ TUSZKĘ? REGULAMIN KONKURSU „GĘSINOWE PRZEPOWIEDNIE”
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Promocji Regionu sp. z o.o.
2. Przedmiotem konkursu jest 60 gęsich tuszek, wartości ok. 100 zł każda.
3. By wygrać jedną z nich, należy do 30 września 2018 r. do godz. 12.00 wysłać maila na adres:  
redakcja@wpr.info.pl w treści wpisując odpowiedź na pytanie: Co, według ludowej tradycji, można wy-
wróżyć z mostka gęsi pieczonej na św. Marcina?
4. Mail musi zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji 
(na ten adres zostanie wysłany voucher).
5. Temat maila: KONKURS GĘŚ CLI lub KONKURS GĘŚ CGD, lub KONKURS GĘŚ CWA, lub KONKURS GĘŚ CRY (w za-
leżności od tego, gdzie mieszka zgłaszający).
6. Vouchery na tuszki zostaną rozlosowane spośród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń.
7. Zwycięzców poinformujemy o wygranej telefonicznie bądź SMS-owo.

HARMONOGRAM ODBIORU GĘSI

TERMIN: 10 LISTOPADA 2018 r.
Golub-Dobrzyń: 9.30-10.00 - Starówka Golubska, ul. Rynek
Wąbrzeźno: 10.40-11.10 - Plac Jana Pawła II
Rypin 13.40-14.10 - parking Rypińskiego Domu Kultury, ul. Warszawska 8
Lipno: 13.30-14.00 - parking Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b
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Wydarzenia

Wystawa monet 
Cesarstwa Rzymskiego
27 września o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kul-
tury zostanie otwarta wystawa Jakuba Skiby pt. „Mo-
nety Cesarstwa Rzymskiego – od Wespazjana do Wa-
lensa”.

 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni można oglą-

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

 W sobotę 29 września o 17.00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, w ramach 
„Szafarskiej Sceny Młodych”, wystąpi Julia Łozowska, która zagra koncert fortepiano-
wy. W programie utwory m.in. Mozarta, Chopina i Paderewskiego. Bilety kosztują 5 
zł.

 Wąbrzeźno
 2 października o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury promowana będzie 

publikacja pt. „Baśnie ludowe ziemi chełmińskiej”. – Znamy baśnie o Kopciuszku, 
Królewnie Śnieżce, siedmiu łabędziach lub Aladynie. Ale czy znamy też baśń o jędzy-
babie? Albo baśń o trzech orłach? Czy skąd się wzięły bociany? A przecież to baśnie 
ludowe, które przez wiele pokoleń opowiadały nad kołyską nasze mamy, babcie i pra-
babcie mieszkające na ziemi chełmińskiej – mówi Paweł Becker. Dzięki pomocy ks. 
Władysława Łęgi i Oskara Kolberga, autor podjął się opracowania literackiego właśnie 
tych mniej znanych baśni, które po raz pierwszy trafią do rąk czytelników. Wydanie 
ozdobione jest ludowymi wzorami chełmińskimi, które mogą stać się inspiracją dla 
pasjonatów rękodzieła artystycznego. Podczas spotkania publikacja będzie do nabycia 
w promocyjnej cenie. Wydarzenie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. 

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

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

 14 października WDK zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie 
Dorobku Twórczego Seniorów. Celem przeglądu jest aktywizacja amatorskiego 
scenicznego ruchu artystycznego seniorów, realizacja własnych możliwości twór-
czych poprzez udział w różnorodnych prezentacjach scenicznych. W imprezie mogą 
wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, kapele, ze-
społy folklorystyczne, kabarety. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 września na 
adres organizatora: Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47; 87-200 Wąbrzeźno,  
mail: animacja@wdkwabrzezno.pl.

 Rypin
 29 września w Rypińskim Domu Kultury planowana jest kolejna edycja przeglądu 

„Do Re Mi Seniora”. Początek o 10.00. Wystąpią: -„Srebrny Włos” Rypin, „Skowronki” 
Rypin, „Wrzosy” Rypin, „Wesoła Harmonia” Golub-Dobrzyń, Kazimierz Radwański - 
Izabelin (recytacje), „Złota Jesień” Mochowo, „Wesołe Kumoszki” Zbiczno, „Ziemia 
Michałowska” Brodnica, „Skrwilenianki” Skrwilno, „Halka” Golub-Dobrzyń oraz „Je-
sienny Liść” Kikół. 

 2 października o godz. 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP w Rypinie 
przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filozoficznego działa-
jącego przy bibliotece. Temat spotkania: „Makiawelizm, czyli pytanie o miejsce etyki 
w polityce”.

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Małecki w rypinie
LITERATURA  W czwartek 27 września o 17.00 gościem ry-
pińskiej książnicy będzie pisarz Jakub Małecki, autor takich 
powieści jak: „Rdza” czy „Dygot”

Na wernisażu będziemy mo-
gli zobaczyć zbiór monet młode-
go miłośnika historii i dawnych 
dziejów. To kolejna pasja auto-

ra ekspozycji, która zrodziła się 
pięć lat temu. 

– Jest to pewnego rodzaju 
odskocznia od głównego kręgu 

zainteresowań tj. umundurowa-
nia i wyposażenia z okresu I i II 
wojny światowej. Wśród pre-
zentowanej kolekcji znajduje się 
między innymi ok. 40 starożyt-
nych numizmatów. Każdy z nich 
jest naprawdę unikatowy, ale 
kilka zasługuje na szczególną 
uwagę. Jest to m.in barbarzyń-
skie naśladownictwo rzymskie-
go folisa czy zawieszka wykona-
na z połówki denara. Uważam, 
że monety powinny mieć swoją 
własną wystawę, ponieważ nie 
jest to powszechny eksponat 
występujący w każdym polskim 
muzeum. Państwo rzymskie 
w czasie swojej świetności mia-
ło wpływ na niemalże cały zna-
ny ówcześnie świat. Także te-
rytorium Polski znajdowało się 
wówczas w zasięgu jego wpły-
wów – mówi Jakub Skiba. 

Wstęp wolny.
(ToB)

fot. WDK

– To także laureat Złotego 
Wyróżnienia Nagrody im. Jerze-
go Żuławskiego, nagrody Śląkfa 
oraz nagrody Książka Miesiąca 
„Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, 
nominowany również do Nagro-
dy Literackiej Europy Środkowej 
„Angelus”, nagrody im. Stanisława 
Barańczaka, oraz dwukrotnie do 
Nagrody im. Janusza A. Zajdla – 
wylicza Marek Taczyński, dyrek-
tor rypińskiej książnicy. – Bardzo 
serdecznie zapraszam na spotka-
nie już 27 września o 17.00 do Sali 
Wystaw i Promocji MPBP w Rypi-
nie, ul. Warszawska 20. 

Małecki publikował w „Prze-

kroju“, „Newsweeku”, „Polityce”, 
„Angorze”, „Miesięczniku ZNAK”, 
„Nowej Fantastyce” i „Tygodniku 
Powszechnym”. W roku 2017 zo-
stał laureatem stypendium „Mło-
da Polska” Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie w Rypinie będzie 
poświęcone w dużej mierze po-
wieści „Rdza”. Historia dzieje się 
latem 2002 roku. Czekając na po-
wrót rodziców z wielkiego miasta, 
siedmioletni Szymon układa mo-
nety na torach. Nie wie, że jego 
życie już nigdy nie będzie takie, 
jak dotychczas. Kilka dekad wcze-
śniej jego babka, Tośka, wyrusza 

w podróż, którą zapamięta na 
zawsze. Wyrwana z bezpiecznego 
domu dziewczynka trafia do ob-
cego świata, którego zasad musi 
się nauczyć. Jako dorosła kobie-
ta stanie przed konsekwencją 
swoich dawnych wyborów. Losy 
tych dwojga splatają się w spo-
sób, którego żadne z nich się nie 
spodziewa. Zmuszeni żyć ze sobą 
pomimo różnic, Szymon i Tośka 
próbują zrozumieć się nawzajem 
i uwierzyć, że wszystko będzie 
dobrze.

(ToB)
fot. materiały 

promocyjne/MPBP
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Czwartek, 27 września 2018

05:40 Elif

05:40 Elif odc. 331 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 23 - 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. 52 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 117 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 99 - serial
12:00 aWiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Kostaryka. 
 Ostoja dzikiej przyrody - film
14:00 Elif odc. 332 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 36 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 24 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 58
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3341
18:30 Korona królów odc. 100 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 255 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 22
23:50 Ocaleni odc. 27
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 68

05:15 Ukryta prawda odc. 343 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 128 - serial 

07:10 Szpital odc. 409 - serial 

08:10 Dr House odc. 21 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 684 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 129 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 583 - serial 

14:55 Szpital odc. 410 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 20 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 22 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 685 - serial 

20:00 Pora na miłość - komedia

22:15 Lucyfer odc. 12 - serial

23:15 Strzelec odc. 3 s. 2 - serial

00:10 Drzewo Jozuego - film

06:00 Spadkobiercy odc. 69
07:05 Turbo Fast odc. 6 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 7 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 19
09:00 Septagon odc. 15 - serial
10:00 Czysta chata odc. 19
11:00 Transakcje za milion dolarów  
 Nowy Jork odc. 10 s. 1 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 149 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 150 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 184
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 447 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 17 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 17 - serial 
18:00 Septagon odc. 16 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 448 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 224 - serial
21:00 Medalion - komedia
22:55 Ofiary wojny - dramat
01:20 Tuż przed tragedią 
 odc. 12 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 34 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 153 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 57
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 114 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 29 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles  
 odc. 22 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 114 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 115 s. 3 - serial 
20:00 Nowe przygody Aladyna 
 - komedia 
22:05 Litewski przekręt - komedia
00:00 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:25 Którędy po sztukę odc. 75

08:40 Skrzydła - film

09:05 Wielki bieg - dramat 

11:00 Modrzejewska odc. 1 - serial

12:35 Modrzejewska odc. 2 - serial

14:05 Studio Kultura - rozmowy

14:25 Pora umierać - dramat 

16:25 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

17:10 Tatarak - dramat 

18:40 Studio Kultura - rozmowy

19:00 Pegaz odc. 105

19:40 Biel - film

19:45 Podarunek lustra - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Butch Cassidy 

 i Sundance Kid - western 

22:15 Pojedynki stulecia odc. 4 s. 1

22:50 Kręć! Jak kochasz, to kręć! - film

23:50 Scena klasyczna odc. 30

00:45 Wyznanie wiary - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 301
06:55 Crimen odc. 6 - serial
07:55 Komunikaty Wojenne odc. 25
08:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3 - serial
08:35 Pole widzenia. Polskie wynalazki  
 które zmieniły świat. odc. 1
09:05 Julian Kulski i Zarząd Miejski  
 okupowanej Warszawy - film
10:20 Emisariusz Kardynała - film
11:05 Sensacje XX wieku odc. 128
11:35 Sensacje XX wieku odc. 129
12:05 Ryszard III: pogrzeb króla - film
13:05 Znaki szczególne odc. 1 - serial 
14:10 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 8 - serial
15:15 Amerykańska broń odc. 5 - film
16:15 Nieznana historia Wielkiej  
 Armady odc. 3 - serial
17:10 Komunikaty Wojenne odc. 25
17:15 Chciałem, by Warszawa 
 była wielka - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:35 Taśmy bezpieki odc. 58
19:05 Dzwony wojny odc. 1 - serial 
19:55 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 58
20:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 4 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 4 - serial
22:00 Spór o historię odc. 86
22:45 Szerokie tory odc. 123
23:20 Instynkt przetrwania 
 odc. 1 - serial
00:10 Ścieżki pamięci odc. 10 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków
  - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 5
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Poznajemy bliżej 
 św. Wincentego a Paulo
13:45 Biblia Paulistów - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Wielkie serce Jack - film
15:40 Kierunek przylądki - 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 Głos świadków historii odc. 8
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Spuścizna św. Wincentego 
 a Paulo - film

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 713 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 2
07:20 Na sygnale odc. 122 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 173
11:25 Rodzinka.pl odc. 11 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1906 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 46
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 713 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 21 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 168 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 53 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1906 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1907 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 4
21:45 Piżama party - komedia 
23:20 Na sygnale odc. 199 - serial 
23:50 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
01:50 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 4 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2296

11:00 Ukryta prawda odc. 940 - serial

12:00 Szpital odc. 829 - serial

13:00 Szkoła odc. 592 - serial

14:00 19+ odc. 293 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 7

15:30 Szkoła odc. 593 - serial

16:30 19+ odc. 294 - serial

17:00 Szpital odc. 830 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 941 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5446

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2753 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 187

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 18

22:30 Tylko mnie kochaj - komedia

00:35 Pułapka odc. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 652 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 653 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 130 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 743 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 24 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 810 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2727 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 856 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3725
16:30 Na ratunek 112 odc. 259 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 249 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2728 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 276 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 122
21:10 Przyjaciółki odc. 138 s. 12 - serial 
22:10 Niemoralna propozycja - dramat
00:40 Chirurdzy odc. 108 - serial 

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 14:25 Pora umierać 06:55 Crimen

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

Detektyw Eddie Yang prowadzi śledztwo w sprawie 
tajemniczego medalionu. Przedmiot ma magiczne 
właściwości. Eddie przekonuje się, że ten, kto go 
posiada, nabywa nadzwyczajnej mocy.

W domu towarowym dwaj złodzieje uciekają 
przed pogonią. Znajdują schronienie w dziale 
dziecięcym. Zmuszeni do opowiadania bajek, 
przenoszą słuchaczy do Bagdadu.

„Nowe przygody Aladyna”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Medalion”
(2003r.) TV 4 21:00



Piątek, 28 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 332 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 24 - 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. 53 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 118 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 100 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 14
12:55 Zatopiony las - film
14:00 Elif odc. 333 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 25 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 59
17:17 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3342
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 4
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 39
21:30 Big Music Quiz odc. 16
22:35 Buntownik z wyboru - dramat 
00:50 Magazyn kryminalny 997 odc. 22

05:15 Ukryta prawda odc. 344 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 129 - serial 

07:10 Szpital odc. 410 - serial 

08:10 Dr House odc. 22 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 685 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 130 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 584 - serial 

14:55 Szpital odc. 411 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 21 - serial

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

17:55 Brzydula odc. 1 - serial 

18:25 Brzydula odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 686 - serial 

20:00 Granice czasu - film

22:30 Wpadka - komedia

01:05 American Horror Story: 

 Murder House odc. 9 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 70 
07:05 Turbo Fast odc. 7 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 8 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 20
09:00 Septagon odc. 16 - serial
10:00 Czysta chata odc. 20
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 11 s. 1 - serial
12:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 12 s. 1 - serial
13:00 Galileo odc. 700
14:00 Galileo odc. 701
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 448 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 18 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 18 - serial 
18:00 Septagon odc. 14 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 449 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 4
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 221 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 222 - serial
23:05 Lizzie Borden chwyta za siekierę  
 - dramat
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 4

06:00 Kontrakt na miłość odc. 35 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 154 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 58
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 115 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 30 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 115 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 116 s. 3 - serial 
20:00 Transporter: Nowa moc - film
22:00 Django - western 
01:20 Spartakus: Zemsta 
 odc. 5 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Jak to jest być moją matką - film 

09:20 Tatarak - dramat 

11:00 Modrzejewska odc. 3 - serial

12:30 Modrzejewska odc. 4 - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy

14:20 48. Międzynarodowy   

 Festiwal Muzyki Współczesnej  

 Warszawska Jesień 2005.  

15:00 Którędy po sztukę odc. 75

15:15 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

15:50 Poznań ‘56 - dramat

17:50 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat 

19:25 Pojedynki stulecia odc. 4

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 106

20:25 Borsalino i spółka - dramat

22:45 Fabryka hitów odc. 3 - serial

00:40 Butch Cassidy 

 i Sundance Kid - western 

06:50 Był taki dzień odc. 302
07:00 Dzwony wojny odc. 1 - serial
07:55 Taśmy bezpieki odc. 58
08:35 Marzyciele odc. 9 Magazyn
09:05 Chciałem, by Warszawa 
 była wielka - film
09:50 Z życia regionu odc. 548
10:40 Specosiedleńcy odc. 1 - serial
11:15 Sensacje XX wieku odc. 166
11:45 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial
12:45 Znaki szczególne odc. 2 - serial 
13:40 Portrety wojenne odc. 3 - serial
14:15 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 1 - serial
15:15 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 4 - serial
16:10 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 1 - film
17:15 Historia polski
18:05 Było, nie minęło
  - kronika zwiadowców historii
18:30 Komunikaty Wojenne odc. 26
18:35 Ex libris odc. 397
19:00 Dzwony wojny odc. 2 - serial 
19:55 Dwa życia Rotmistrza  
 Majchrowskiego - film
20:40 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 59
20:55 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL
  w DTV odc. 45
22:35 Szerokie tory odc. 115
23:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 4 - serial
00:05 Specosiedleńcy odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Wenezuela - San Félix
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Kabwe
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Jan Paweł II i cud 
 w Kostaryce - film
14:35 Zambia - Lusaca - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do  
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 14 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
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 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 1 - serial
23:10 Zakon Marianistów - film

06:00 Egzamin z życia odc. 5 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 11 - serial
07:20 Na sygnale odc. 123 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 174
11:25 Rodzinka.pl odc. 12 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1907 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 47
14:00 Coś dla Ciebie odc. 169
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 12 s. 2
15:05 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa  
 Mrągowo 2016 odc. 1
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 22 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 169 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 54 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1907 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1908 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 107 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl 
 odc. 242 s. 13 - serial
22:20 Anatomia zła - thriller 
00:35 Dług - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 16 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2297

11:00 Ukryta prawda odc. 941 - serial

12:00 Szpital odc. 830 - serial

13:00 Szkoła odc. 593 - serial

14:00 19+ odc. 294 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 7

15:30 Szkoła odc. 594 - serial

16:30 19+ odc. 295 - serial

17:00 Szpital odc. 831 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 942 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5447

20:00 Lucy - film

21:55 Wyścig śmierci - film

00:05 Shrek Forever - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 654 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 655 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 131 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 744 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 25 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 811 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2728 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 857 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3726
16:30 Na ratunek 112 odc. 260 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 250 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2729 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 277 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 3
21:35 Lepiej późno niż wcale odc. 3
22:35 Obcy kontra Predator II - film
00:40 Piła V - horror 

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Modrzejewska 12:45 Znaki szczególne

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

Hybryda Predatora i Obcego zaczyna zabijać 
mieszkańców Gunnison. Do miasteczka zostaje 
wysłany Predator mający unicestwić potwora. 
Tymczasem miejscowy szeryf wzywa na pomoc 
Gwardię Narodową.

Frank Martin, dawny agent specjalny, który obecnie 
znany jest jako najlepszy kurier samochodowy na 
świecie, zostaje wynajęty przez Annę. Zlecenie jest 
jednak tylko pretekstem.

„Obcy kontra Predator II”
(2007r.) Polsat 22:35

„Transporter: Nowa moc”
(2015r.) TV Puls 20:00



Sobota, 29 września 2018

06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3340
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Las bliżej nas odc. 75 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 45
09:20 Rodzinny ekspres odc. 49
09:50 Fabryka mózgu - film
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 4
11:30 Korona królów odc. 97 - serial
12:00 Korona królów odc. 98 - serial
12:25 Korona królów odc. 99 - serial
13:00 Korona królów odc. 100 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 136
14:10 Jak to działa? odc. 164
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 255 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 4 s. 5
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 60
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 4 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 31 s. 3 - serial 
21:30 Zaginiona dziewczyna - thriller 
00:00 Festiwal Niepokorni 
 Niezłomni Wyklęci

05:10 Druga strona medalu odc. 4 s. 3

06:10 Mango - Telezakupy

08:15 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

09:20 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

10:20 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

11:20 Drużyna specjalnej troski

 - komedia 

13:45 Dennis rozrabiaka - komedia 

15:45 Harry Potter i Czara Ognia - film

19:00 Prosto w serce - komedia

21:15 Gra dla dwojga - thriller 

23:50 Omen - horror 

02:10 Moc magii odc. 265

06:00 Spadkobiercy odc. 71 

07:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 20 - serial

07:40 Turbo Fast odc. 19 - serial

08:05 Gang szklanych kulek - film

10:20 Policjantki i policjanci 

 odc. 445 - serial 

11:20 Policjantki i policjanci 

 odc. 446 - serial 

12:20 Policjantki i policjanci 

 odc. 447 - serial 

13:20 STOP Drogówka odc. 185

14:30 Zawód szpieg - film

17:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 448 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 449 - serial 

19:00 Galileo odc. 702

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 5 

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 223 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 224 - serial

23:05 Opętanie Michaela Kinga - horror 

00:55 STOP Drogówka odc. 185

06:00 Magnum odc. 3 s. 8 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 78 s. 3

07:50 Moje Grand Prix. 

 Bartek Marszałek odc. 1 - serial

08:10 Moje Grand Prix. 

 Bartek Marszałek odc. 2 - serial

08:45 XIX Mazurska 

 Noc Kabaretowa odc. 1 

09:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 112 s. 3 - serial 

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 113 s. 3 - serial 

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 114 s. 3 - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 115 s. 3 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 116 s. 3 - serial 

14:00 Syn prezydenta - komedia 

16:00 Oskar - komedia 

18:25 Taxi III - komedia

20:00 Rambo III - film

22:05 9. kompania - dramat

01:00 Resident Evil: Apokalipsa - horror 

07:00 Nienasyceni odc. 4

07:30 Teledyski

07:45 Informacje kulturalne

08:05 Tygodnik kulturalny

08:55 Kapitan Sowa na tropie 

 odc. 3 - serial

09:35 Kapitan Sowa na tropie 

 odc. 4 - serial

10:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 18

10:45 Czarny Błysk odc. 4 - serial

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 27

11:35 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 5 s. 1 - serial

12:10 Adela jeszcze nie jadła kolacji  

 - komedia

14:10 80 milionów - film

16:00 Wydarzenie aktualne

16:35 Nine - Dziewięć

18:45 Diabelski instrument - film

20:20 Duża ryba - dramat 

22:30 Dranie w kinie odc. 36

23:15 Eric Clapton

 Live in San Diego 2007

00:50 Władcy wojny - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 303
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 5
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 5 s. 1
08:50 Wojna domowa odc. 10 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 14
10:35 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 8 - serial
11:40 Amerykańska broń odc. 5 - film
12:40 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 2 - film
13:35 Komunikaty Wojenne odc. 28
13:40 Szerokie tory odc. 47
14:10 Podróże z historią odc. 5 s. 1
14:45 Ryszard III: pogrzeb króla - film
16:00 Spór o historię odc. 27
16:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 60
16:50 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial
17:40 Marzyciele odc. 10
18:15 Czarne chmury odc. 5 - serial
19:15 Milenium kontra Tysiąclecie - film
20:15 Wojna generałów odc. 4 - serial
21:05 Festiwal Niepokorni Niezłomni  
 Wyklęci - Studio 
 Festiwalowe odc. 10
21:20 Polskie drogi odc. 5 - serial 
22:45 Fantazmaty powstania  
 warszawskiego - film
23:45 Śpiew Syreny - film

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Augustianie - wiara i prawda  
 - film
09:40 Toliara - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 1 - serial
10:25 Kolory świętości
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości Program 
 dla dzieci
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 Jestem Gabriel - film 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 19
16:00 Informacje dnia
16:10 Świadkowie zbrodni UPA - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
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 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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. 14 - serial 
22:50 Kartka z kalendarza
22:55 Święty na każdy dzień
23:00 Siedem - cztery - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1904 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1905 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1383 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 175
11:40 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 1
12:15 Piżama party - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Roztańczony Narodowy odc. 1
16:20 Słowo na niedzielę 
16:30 Rodzinka.pl 
 odc. 242 s. 13 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 107 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 15
20:05 The Voice of Poland odc. 7 s. 9
21:10 The Voice of Poland odc. 8 s. 9
22:15 Dług - film
00:20 Świat to za mało - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1094

11:00 Na Wspólnej odc. 2750 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2751 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2752 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2753 - serial

12:50 MasterChef odc. 3 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 4

16:00 Drzewo marzeń odc. 3 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 4 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5448

20:00 Mam talent odc. 4 s. 11

21:45 Piraci z Karaibów: 

 Na krańcu świata - film

01:15 Wyścig śmierci - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 57

09:45 My3 odc. 58

10:10 Ewa gotuje odc. 340

10:45 Nasz nowy dom odc. 110

11:40 Śpiewajmy razem.

  All Together Now odc. 4

13:15 World of Dance - Polska odc. 3

14:45 Lepiej późno niż wcale odc. 3

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 44

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 105

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 106

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 278 - serial

20:10 Pingwiny z Madagaskaru - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 91 

00:05 Ulice we krwi - film

19:00 Prosto z serca 10:20 Policjantki 
i policjanci

09:10 Lombard. 
Zycie pod zastaw

08:55 Kapitan Sowa 
na tropie

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

Krwiożerczy zombie opanowują Racoon City. 
Ulice miasta stają się pułapką dla mieszkańców. 
Z pomocą przychodzi im Alice, która, poddana 
działaniu zmutowanego wirusa, uzyskała 
nadludzkie zdolności.

By uratować kapitana Jacka Sparrowa, Will 
i Elizabeth jednoczą siły z kapitanem Barbossą. 
Podczas żeglugi po niebezpiecznych wodach 
czeka ich starcie z Cutlerem Beckettem i Jamesem 
Norringtonem.

„Piraci z Karaibów: 
Na krańcu świata”
(2007r.) TVN 21:45

„Resident Evil: Apokalipsa”
(2004.) TV Puls 01:00



Niedziela, 30 września 2018

04:45 Galeria

04:45 Galeria
05:40 Klan odc. 3342
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas odc. 76 s. 2
09:00 Ziarno odc. 677
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 50 - serial
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 87
10:30 Leśniczówka odc. 34 - serial
10:55 Leśniczówka odc. 35 - serial
11:30 Leśniczówka odc. 36 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 30
13:10 Dziki Zachód 
 odc. 3 s. 1 - serial
14:10 Sonda II odc. 90
14:35 Opole 2018 na bis
15:05 Big Music Quiz odc. 16
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 39
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 61
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 31 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 5 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 5
22:15 Miłość i inne komplikacje
  - dramat 
00:00 Festiwal Niepokorni 
 Niezłomni Wyklęci

06:00 Spadkobiercy odc. 72 

07:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 1 - serial

07:40 Turbo Fast odc. 20 - serial

08:10 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial

08:40 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial

09:15 Tom i Jerry: Magiczna fasola - film

10:10 Dzielna Mysz - serial

10:30 Jaś Fasola odc. 4 s. 1 - serial

11:00 Galileo odc. 701

12:00 Galileo odc. 702

13:00 Zabójcze tornado - film

14:55 Medalion - komedia

16:50 Ona to on - komedia 

19:00 Galileo odc. 703

20:00 Selekcja: Odwrócony - film

21:40 Zawód szpieg - film

00:10 Ofiary wojny - dramat

06:00 Flash odc. 13 s. 2 - serial

06:50 Flash odc. 14 s. 2 - serial

07:45 Skorpion odc. 12 s. 2 - serial

08:40 Skorpion odc. 13 s. 2 - serial

09:25 Skorpion odc. 14 s. 2 - serial

10:15 Flintstonowie - komedia 

12:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

13:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:50 7 krasnoludków: Las to za mało!  

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia 

16:50 Nowe przygody Aladyna 

 - komedia 

19:00 Następny proszę! odc. 1

20:00 Transporter III - film

22:00 Koliber - film

00:00 Ukryta tożsamość 

 odc. 4 s. 1 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 4

08:00 Dranie w kinie odc. 36

08:40 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 2 - serial

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 5 s. 1 - serial

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 256

11:25 Okno zabite deskami

12:05 Duża ryba - dramat 

14:10 Chuligan literacki odc. 32

14:50 Jezioro Łabędzie

17:15 Studio Kultura 

 - Niedziela z... odc. 533

18:05 Niedziela z...

20:00 Kret - thriller 

22:00 Trzeci punkt widzenia odc. 256

22:40 Plus minus, czyli podróże muchy  

 na wschód - film

23:40 Scena alternatywna

00:15 Oda do radości - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 304
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 29 - serial
08:05 Oblicze miłosierdzia - film
09:15 Wojna domowa odc. 11 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 16
10:45 Historia jedzenia po amerykańsku  
 odc. 1 - serial
11:55 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 4 - serial
12:55 Świat z lotu ptaka odc. 5 - serial
13:55 Archiwum zimnej wojny odc. 5
14:35 Pani minister tańczy - komedia 
16:15 Wielka gra odc. 159
17:20 Wojownicy czasu odc. 17
17:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 61
18:05 Czarne chmury odc. 6 - serial
19:05 W pogardzie i chwale 
 - Wojciech Korfanty - film
20:05 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial
20:55 Komunikaty Wojenne odc. 28
21:00 Festiwal Niepokorni Niezłomni  
 Wyklęci - Studio Festiwalowe
21:10 Pianista - dramat
23:45 Wielki test z historii. 
 Polscy dowódcy
01:25 Piąta rano - film 

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Niezwykłe stworzenia, 
 które przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial
11:30 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - film
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:30 Ja głuchy
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 5 - serial
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Świadkowie historii odc. 4
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
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 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Procesja dziejów
23:50 Świadkowie historii odc. 4

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1907 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1908 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1384 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

10:50 Przeprowadzki zwierząt 

 odc. 2 - film

12:05 Najgorszy rewolwerowiec  

 Dzikiego Zachodu - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake Off Junior odc. 4 

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 4

16:25 The Voice of Poland odc. 7 

17:15 The Voice of Poland odc. 8 

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 713 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 13 s. 2

20:05 Świat to za mało - film

22:20 Wielkie oczy - film

00:15 Park - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1095

11:00 Drzewo marzeń odc. 4 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 869

12:25 Diagnoza odc. 4 s. 3 - serial

13:25 Mam talent odc. 4 s. 11

15:00 Top Model odc. 4 s. 7

16:00 Zawodowcy odc. 1 - serial

17:00 Shrek Forever - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5449

20:00 MasterChef odc. 4 s. 7

21:30 Pułapka odc. 4 - serial

22:35 Oszukać przeznaczenie IV

  - horror 

00:25 Lucy - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 Mulan II - film

10:55 Pingwiny z Madagaskaru - film

12:55 Pani Doubtfire - komedia 

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 91

17:35 Nasz nowy dom odc. 122

18:40 Dom Pełen Życia

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 283

20:05 W rytmie serca odc. 32 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 45 

23:05 Ślad odc. 3 - serial

00:05 Ślad odc. 4 - serial

05:25 Ukryta prawda odc. 346 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy

08:30 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

09:30 Columbo odc. 6 s. 3 - serial

11:10 Columbo odc. 7 - serial

13:15 Wygraj randkę - komedia

15:20 Granice czasu - film

17:45 Prosto w serce - komedia

20:00 Harry Potter i Zakon Feniksa - film

22:55 Aeon Flux - film

00:45 Lucyfer odc. 12 s. 1 - serial

09:30 Columbo 11:00 Galileo

06:00 Flash 20:00 Kret 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 10:55 Pingwiny 
z Madagaskaru

W wyniku zaklęcia Shrek trafia do alternatywnej 
rzeczywistości rządzonej przez niegodziwego karła. 
Ogr wraz z przyjaciółmi mają zaledwie dobę, by 
odwrócić zaklęcie i przywrócić światu dawną postać.

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

„Harry Potter i Zakon Feniksa”
(2007r.) TVN 7 20:00

„Shrek Forever”
(2010r.) TVN 17:00



Poniedziałek, 1 października 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 333 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 25 - 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. 54 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 119 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 4
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:33 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Dziki Zachód odc. 3 s. 1 - serial
14:00 Elif odc. 334 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 136
16:05 Wieczna miłość odc. 26 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 62
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3343
18:30 Korona królów odc. 101 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 37 - serial 
21:00 Przerwanie działań wojennych
22:30 Biała wizytówka odc. 5 - serial 
23:35 Festiwal Niepokorni 
 Niezłomni Wyklęci
23:55 Lwów pod okupacją odc. 2 - film
01:00 4 Blocks odc. 4 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 347 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 130 - serial 

07:05 Szpital odc. 411 - serial 

08:05 Brzydula odc. 1 - serial 

08:35 Brzydula odc. 2 - serial 

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 686 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 131 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 585 - serial 

14:55 Szpital odc. 412 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 22 - serial

16:50 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 3 - serial 

18:25 Brzydula odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 687 - serial 

20:00 Córka generała - film

22:25 Kości odc. 5 s. 12 - serial

23:30 Harry Potter 

 i Zakon Feniksa - film

02:15 American Horror Story: Murder  

 House odc. 9 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 73 
07:05 Turbo Fast odc. 8 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 9 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 22
09:00 Septagon odc. 14 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 1
11:25 Benny Hill odc. 1 
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 151 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 152 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 153
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 449 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 19 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 19 - serial 
18:00 Septagon odc. 17 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 450 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 225 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
22:00 Galileo odc. 702
23:00 Galileo odc. 703
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 1 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 36 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 155 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 59
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 116 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 31 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 116 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 117 s. 3 - serial 
20:00 Zakon - film
21:35 Rambo III - film
23:50 Snajper III - film
01:45 Taki jest świat

07:00 Teledyski

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Tydzień z życia mężczyzny

  - dramat 

10:15 Smutne potwory - film

11:00 Modrzejewska odc. 5 - serial

12:25 Modrzejewska odc. 6 - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy

14:20 Latarnik Dramat społeczny 

15:25 Zabawa w chowanego - film 

16:25 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

16:55 Dzieci i ryby - komedia 

18:45 Chuligan literacki odc. 32

19:10 Neonowa fraszka - film

19:20 Ladies and gentlemen - film

19:25 Którędy po sztukę odc. 76

19:35 Videofan odc. 98

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 4 - serial

21:20 Kino kontra potwory - film

22:25 Kronos odc. 15

23:15 Kret - thriller 

01:05 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 305
07:00 Dzwony wojny odc. 2 - serial
07:50 Książka historyczna roku
08:10 Ex libris odc. 397
08:35 Wojownicy czasu odc. 17
09:25 Wojna totalna odc. 1 - serial
10:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 62
10:20 Sensacje XX wieku odc. 149
10:45 Specosiedleńcy odc. 2 - serial
11:25 Ziemia, planeta roślin odc. 2 - film
12:30 Znaki szczególne odc. 3 - serial 
13:40 Ryś - dramat 
15:15 Świat z lotu ptaka odc. 5 - serial
16:15 Spór o historię odc. 141
16:55 Wojna totalna odc. 2 - serial
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:55 Dzwony wojny odc. 3 - serial 
19:50 Książka historyczna roku Felieton 
20:10 Śpiew Syreny - film
21:35 Festiwal Niepokorni Niezłomni  
 Wyklęci - Studio Festiwalowe 
 odc. 12
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 6
22:40 Marzyciele odc. 10
23:15 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
00:20 Pamięć powstania - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie  
 Leonarda da Vinci” odc. 1 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Samotny w sercu dżungli - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Matka Teresa - 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 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 93 - serial
23:00 Moc przebaczenia - film

05:30 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 107 s. 9 - serial
07:00 Coś dla Ciebie odc. 157
07:20 Na sygnale odc. 124 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1015
11:05 Pogoda - flesz odc. 1491
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 176
11:25 Rodzinka.pl odc. 13 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1908 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 48
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 107 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 23 - serial 
18:00 Panorama odc. 3133
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5233
18:35 Rodzinka.pl odc. 170 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 55 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1908 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1909 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 47
20:55 M jak miłość odc. 1385 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 2 - western 
22:50 Dzielnica bankowa odc. 2 - serial
23:55 Oficerowie odc. 12 - serial
00:55 Wielkie oczy - film

05:50 Uwaga! odc. 5449
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 30 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 30
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2298
11:00 Ukryta prawda odc. 942 - serial
12:00 Szpital odc. 831 - serial
13:00 Szkoła odc. 594 - serial
14:00 19+ odc. 295 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4
15:30 Szkoła odc. 595 - serial 
16:30 19+ odc. 296 - serial 
17:00 Szpital odc. 832 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 943 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5450
20:10 Doradca smaku odc. 17 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2754 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 188
21:30 Top Model odc. 5 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 5 s. 3 - serial
23:30 Piraci z Karaibów: 
 Na krańcu świata - film
03:00 Co za tydzień odc. 869

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 656 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 657 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 132 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 745 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 26 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 812 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2729 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 858 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3727
16:30 Na ratunek 112 odc. 261 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 251 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2730 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 280 - serial
20:10 xXx: Reaktywacja - film
22:35 Wybraniec śmierci - film
00:35 Max Payne - film

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

19:35 Barwy szczęścia 15:30 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Xander Cage musi po raz kolejny zmierzyć się 
z Xiangiem, który ma śmiercionośną broń. Rekrutuje 
nową ekipę, a jej zadaniem jest pokonanie wroga 
i uchronienie świata przed chaosem.

Weteran wojny wietnamskiej John Rambo 
dowiaduje się, że jego przyjaciel i dawny 
przełożony dostał się do niewoli. Nie mogąc 
liczyć na pomoc w uwolnieniu Trautmana, Rambo 
podejmuje samotną walkę.

„Rambo III”
(1988r.) TV Puls  21:35

„xXx: Reaktywacja”
(2017r.) Polsat 20:10
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 334 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 26 - 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. 55 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 120 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 101 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 335 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 37 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 27 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 63
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3344
18:30 Korona królów odc. 102 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 38 - serial 
21:00 Orły sportu odc. 3,
21:40 Jednostka X odc. 4 s. 1 - serial 
22:35 Port lotniczy - film
00:55 Festiwal Niepokorni 
 Niezłomni Wyklęci

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1155 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 131 - serial 

07:05 Szpital odc. 412 - serial 

08:05 Brzydula odc. 3 - serial 

08:35 Brzydula odc. 4 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 687 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 132 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 586 - serial 

14:55 Szpital odc. 413 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 23 - serial

16:50 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 5 - serial 

18:25 Brzydula odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 688 - serial 

20:00 Wykonać wyrok - film

21:55 Ucieczka z Los Angeles - film

00:00 Sposób na morderstwo 

 odc. 6 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 74 
07:05 Turbo Fast odc. 9 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 10 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 24
09:00 Septagon odc. 17 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 2
11:25 Benny Hill odc. 2 
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 153 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 154 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 154
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 450 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 20 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 20 - serial 
18:00 Septagon odc. 18 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 451 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 226 - serial
21:00 Pokojówka na Manhattanie
  - komedia 
23:25 Mściciel - film
01:05 STOP Drogówka odc. 185

06:00 Kontrakt na miłość odc. 37 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 156 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 60
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 117 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 32 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 117 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 118 s. 3 - serial 
20:00 Igrzyska śmierci - film
22:55 Połączenie - thriller 
00:55 Bal maturalny - horror 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Dzieci i ryby - komedia 

10:25 Legenda krakowska - film

11:00 Modrzejewska odc. 7 - serial

12:30 Doktor Ewa odc. 1 - serial 

13:10 Strojenie instrumentów - film

13:30 Studio Kultura - rozmowy

13:50 Przypadki Piotra S. - film 

15:30 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

16:10 Powrót - film

17:20 Siódmy pokój - film

19:20 Kronos odc. 15

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Genitrix Spektakl teatralny 

21:55 Miłość od pierwszego ugryzienia  

 - komedia

23:40 Dezerterzy odc. 87

00:15 Młoda Polska

06:50 Był taki dzień odc. 306
06:55 Dzwony wojny odc. 3 - serial
07:55 Niecała nieprawda czyli PRL
  w DTV odc. 45
08:25 Flesz historii
08:50 Wojna totalna odc. 2 - serial
09:40 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 63
09:55 Sensacje XX wieku odc. 68
10:30 Sensacje XX wieku odc. 69
11:05 Spór o historię odc. 146
11:40 Moja Ameryka będzie tutaj - film
12:15 Znaki szczególne odc. 4 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 30 - serial
14:25 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 6 - serial
16:20 Marzyciele odc. 10
16:50 Umrzeć za Warszawę - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Wojownicy czasu odc. 16
19:05 Dzwony wojny odc. 4 - serial 
19:55 Książka historyczna roku
20:20 Impuls amerykański - rzecz 
 o Henryku Sienkiewiczu - film
20:35 Festiwal Niepokorni 
 Niezłomni Wyklęci
21:05 Warszawa. Zmartwychwstałe  
 miasto odc. 1 - film
22:00 Jak było?
22:40 Miasto 44 - film
00:55 Sensacje XX wieku odc. 101

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Różaniec Święty 
 - modlitwa Jana Pawła II 
09:40 Mama Limma - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy
  - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Z nami bezpiecznie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Rękopis błogosławionych - film
14:00 Dziesięć przykazań - serial
14:50 Papież Polak do Rodaków - serial
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
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
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  
 z udziałem dzieci 
20:00 Informacje dni
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
22:00 Głos serca odc. 17 - serial
22:40 Nadludzka miłość - film 

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1385 - serial 
07:00 Wystarczy chcieć
07:20 Na sygnale odc. 125 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1016
11:05 Pogoda - flesz odc. 1492
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 177
11:25 Rodzinka.pl odc. 14 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1909 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 49
14:10 Postaw na milion odc. 154
15:10 M jak miłość odc. 1385 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 24 - serial 
18:00 Panorama odc. 3134
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5234
18:35 Rodzinka.pl odc. 171 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 56 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1909 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1910 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 48
20:55 M jak miłość odc. 1386 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów  
 odc. 798
23:00 Chicago Girl. Facebookowa  
 rewolucja - film
00:20 Rodzinka.pl odc. 242 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2299

11:00 Ukryta prawda odc. 943 - serial

12:00 Szpital odc. 832 - serial

13:00 Szkoła odc. 595 - serial

14:00 19+ odc. 296 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5

15:30 Szkoła odc. 596 - serial

16:30 19+ odc. 297 - serial

17:00 Szpital odc. 833 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 944 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5451

20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2755 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 189

21:30 Diagnoza odc. 5 s. 3 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 5 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1137

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 5 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 658 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 659 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 133 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 746 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 27 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 813 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2730 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 859 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 262 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 252 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2731 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 281 - serial
20:05 Ślad odc. 5 - serial
21:05 Ślad odc. 6 - serial
22:05 Max Payne - film
00:25 Randka na weselu - komedia 

07:05 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Modrzejewska 09:55 Sensacja XX wieku

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

Niedaleka przyszłość. W totalitarnym państwie 
Panem odbywają się krwawe igrzyska, których 
uczestnicy walczą o przetrwanie. Katniss 
Everdeen zgłasza się do udziału, by uratować 
siostrę.

Detektyw Louis Burke ma poprowadzić 
dochodzenie w sprawie serii morderstw. W tym 
celu musi przeniknąć do więziennego środowiska, 
udając jednego ze skazanych.

„Wykonać wyrok”
(1990r.) TVN 7 20:00

„Igrzyska śmierci”
(2012r.) TV Puls 20:00
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 335 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 27 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny odc. 505
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 56 s. 5 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 121 s. 10 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 102 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Struś - życie w biegu - film
14:00 Elif odc. 336 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 38 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 28 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3345
18:30 Korona królów odc. 103 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Alarm!
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 39 - serial 
20:55 Liga Mistrzów UEFA
22:55 Liga Mistrzów UEFA
00:25 Festiwal Niepokorni 
 Niezłomni Wyklęci

05:10 Ukryta prawda odc. 348 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 132 - serial 

07:05 Szpital odc. 413 - serial 

08:05 Brzydula odc. 5 - serial 

08:35 Brzydula odc. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 688 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 133 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 587 - serial 

14:55 Szpital odc. 414 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 24 - serial

16:50 Kryminalni odc. 10 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 7 - serial 

18:25 Brzydula odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 689 - serial 

20:00 Pożegnanie z Afryką

  - melodramat 

23:20 Z Archiwum X odc. 6 s. 10 - serial

00:25 Lepiej późno niż później

  - komedia 

06:00 Spadkobiercy odc. 75 
07:05 Turbo Fast odc. 10 - serial
07:05 Turbo Fast odc. 10 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 11 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 25
09:00 Septagon odc. 18 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 3 s. 1
11:25 Benny Hill odc. 3 
12:00 Detektywi w akcji odc. 155 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 156 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 155
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 451 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 21 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 21 - serial 
18:00 Septagon odc. 19 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 452 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 227 - serial
21:00 Oko za oko odc. 1 s. 1 - serial
22:00 Podwójna tożsamość - film
00:05 Trampolina odc. 1
01:05 Tuż przed tragedią 
 odc. 13 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 38 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 157 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 61
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 118 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 33 s. 3 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 9 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 9 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 118 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 119 s. 3 - serial 
20:00 Terrorysta - film
21:55 Transporter: Nowa moc - film
23:50 Wikingowie odc. 12 s. 4 - serial 
00:50 Flash odc. 13 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

07:40 Drgająca struna. 

 Chordofon Sztuka i kultura 

07:45 Antonio Vivaldi 

 - Pory roku odc. 35

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Siódmy pokój - film

10:30 Zuzanna - film

11:00 Doktor Ewa odc. 2 - serial 

11:55 Doktor Ewa odc. 3 - serial 

12:45 Studio Kultura - rozmowy

13:05 Sceny nocne - film

15:00 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

15:30 Pies na środku drogi - film 

16:20 Wiktoryna, czyli czy pan 

 pochodzi z Beauvais? - film 

17:30 Legenda Tatr - dramat 

19:25 Dezerterzy odc. 87

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Porwanie Michela Houellebecqa 

 - komediodramat 

22:05 Pegaz odc. 106

22:45 Niebo i lód - film

00:25 Miłość od pierwszego ugryzienia  

 - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 307
07:00 Dzwony wojny odc. 4 - serial
07:55 Archiwum zimnej wojny odc. 6
08:40 Jak było?
09:20 Umrzeć za Warszawę - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 101
10:55 Sensacje XX wieku odc. 120
11:40 Impuls amerykański 
 - rzecz o Henryku 
 Sienkiewiczu - film
12:25 Znaki szczególne odc. 5 - serial 
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2 - serial
14:30 Fantazmaty powstania  
 warszawskiego - film
15:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
16:35 Obóz Płaszów Reportaż 
17:25 Festiwal Niepokorni Niezłomni  
 Wyklęci - Studio Festiwalowe
17:55 Było, nie minęło
  - kronika zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5 - serial
18:55 Tajemnica Enigmy odc. 1 - serial 
19:50 Książka historyczna roku
20:05 Instynkt przetrwania odc. 2 - serial
21:00 Historia świata według
  Andrew Marra odc. 2 - film
22:00 Koło historii odc. 34
22:35 Plac Zbawiciela - dramat 
00:30 Sensacje XX wieku odc. 121

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata 
10:00 Msza św. otwierająca 15  
 zgromadzenie ogólne 
 synodu biskupów w Rzymie
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Niebieska jabłoń - film 
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Głos serca odc. 17 s. 3 - serial
14:40 Święta Teresa z Lisieux - film
15:40 Kierunek przylądki - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Jak sobie radzić z cierpieniem?  
 odc. 1
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 Transmisja 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 I stanie się światło - film
23:40 Dinozaury z Krasiejowa - film

06:00 M jak miłość odc. 1386 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl odc. 159
07:20 Na sygnale odc. 126 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama odc. 1017
11:05 Pogoda - flesz odc. 1493
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 178
11:25 Rodzinka.pl odc. 15 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1910 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 50
14:10 Postaw na milion odc. 155
15:10 M jak miłość odc. 1386 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 25 - serial 
18:00 Panorama odc. 3135
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5235
18:35 Rodzinka.pl odc. 172 s. 8 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 57 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1910 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1911 - serial 
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” odc. 17 - serial
20:50 Na dobre i na złe 
 odc. 714 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 200 - serial 
22:30 Legalna blondynka - komedia 
00:15 O mnie się nie martw 
 odc. 107 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 18 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2300

11:00 Ukryta prawda odc. 944 - serial

12:00 Szpital odc. 833 - serial

13:00 Szkoła odc. 596 - serial

14:00 19+ odc. 297 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6

15:30 Szkoła odc. 597 - serial 

16:30 19+ odc. 298 - serial 

17:00 Szpital odc. 834 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 945 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5452

20:10 Doradca smaku odc. 19 s. 9

20:55 Milionerzy odc. 190

21:30 Ameryka Express odc. 5

23:05 Nienarodzony - horror 

01:00 Mroczne zagadki Los Angeles  

 odc. 19 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 660 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 661 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 134 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 747 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 28 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 814 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2731 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 860 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 263 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 253 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2732 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 59 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 533 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 5 
22:05 Randka na weselu - komedia
00:10 Azyl - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Doktor Ewa 10:20 Sensacje XX wieku

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

Elle Woods jest najpopularniejszą dziewczyną 
w szkole i finalistką konkursu piękności. Przyszłość 
wiąże z bogatym Warnerem Huntingtonem. Ten 
jednak zamiast się oświadczyć zrywa z nią.

Do zakładu karnego, w którym wyrok odsiaduje 
żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, 
przyjeżdża agent wydziału antynarkotykowego. 
Oferuje więźniowi wolność w zamian za 
współpracę.

„Legalna blondynka”
(2001r.) TVP 2 22:30

„Podwójna tożsamość”
(2007r.) TV 4 22:00

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 19 7 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1026 1023 hPa
 wiatr: 18 19 km/h 

 temperatura: 22 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1020 1021 hPa
 wiatr: 20 13 km/h 

 temperatura: 19 11 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1021 hPa
 wiatr: 9 16 km/h 

 temperatura: 26 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1021 1019 hPa
 wiatr: 22 20 km/h 

 temperatura: 26 18 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1017 1011 hPa
 wiatr: 19 23 km/h 

 temperatura: 25 17 °C
 opady: 0 3 mm
 ciśnienie: 1008 1010 hPa
 wiatr: 26 19 km/h 

 temperatura: 17 13 °C
 opady: 5 2 mm
 ciśnienie: 1011 1012 hPa
 wiatr: 7 10 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

Rogaliki ziemniaczane z marmoladą
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składniki: 
400 g mąki pszennej
250 g ugotowanych, ostudzonych 
i rozgniecionych 
dokładnie ziemniaków 
85 g cukru 
2 płaskie łyżeczki proszku 
do pieczenia
1 łyżka oleju
2 łyżki cukru z wanilią 
1 jajo
2 kopiaste łyżki kwaśnej 
gęstej śmietany 
cukier puder do posypania 
lub lukier
300 g marmolady

sposób wykonania:

Mąkę przesiej z cukrem, proszkiem do pieczenia, 
dodaj ziemniaki, jajo, olej i śmietanę, zagnieć elastycz-
ne ciasto. Podziel je na 4-5 równych kawałków. Jeden 
zostaw na blacie, resztę zawiń w folię i włóż do lodówki. 
Ciasto wałkuj na podsypanym mąką blacie na grubość 
ok. 0,5 cm, przetnij na 8 trójkątów, nałóż marmoladę 
i zawiń rogaliki. Podobnie zagospodaruj pozostałe por-
cje ciasta. Piekarnik rozgrzej do 190 stopni, włóż roga-
liki, piecz przez ok. 22-25 minut do uzyskania złotego 
koloru. Jeszcze gorące rogaliki posyp obficie cukrem 
pudrem.
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Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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zagotować w czajniku wodę i wylać 
ją. Także octem w równej proporcji 
z solą wyczyścimy kubek od osa-
dów z kawy czy herbaty. Ocet jest 
ratunkiem również dla zmywarki. 
Pół szklanki trzeba wlać do pojem-
nika na detergent i włączyć cykl 
długiego mycia. Taki zabieg usu-
nie zalegający w niej kamień. Jeśli 
posypiemy dno sodą oczyszczo-
ną i włączymy tym razem krótki 
tryb mycia, pozbędziemy się brudu 
i brzydkich zapachów. Natomiast 
pół szklanki octu w połączeniu 
z połową szklanki wódki pozwoli 
usunąć kamień i tłuszcz. 

Cytryna
Cytryna to kolejny naturalny 

produkt, który można wykorzystać 
do walki z kamieniem w czajniku. 
Sok z całej cytryny wystarczy wlać 
do czajnika napełnionego wodą 
i dwa razy zagotować zawartość. 
Po wystygnięciu wylać mieszan-
kę i czyścić dno odrobiną sody 
oczyszczonej. Coraz popularniej-
szym urządzeniem w domu jest 
zmywarka. Po kilku myciach na 
sztućcach mogą pojawić się plamki 
rdzy. W prosty sposób można się 
ich pozbyć. Wystarczy przekroić 
cytrynę na pół i pocierać nią sztuć-
ce. Przyda się ona także do czysz-
czenia kranów i zlewozmywaków. 

Jeśli wrzucimy do odpływu 
w zlewie łyżkę sody i zalejemy ją 
połową szklanki soku z cytryny, 
udrożnimy rury. Łyżka soku z cy-
tryny zmieszana z łyżką kwasku 
cytrynowego będzie skuteczna 
w czyszczeniu garnków aluminio-
wych. Kilka plasterków tego owocu 
dodanych do miski z wodą pomaga 
oczyścić kuchenkę mikrofalową. 
Jeśli włożymy ją do urządzenia 
podczas pracy, zaledwie pięć minut 
wystarczy, by rozmiękczyć zabru-
dzenia. Dobrą mieszanką do mycia 
podłóg jest roztwór gorącej wody 
z dodatkiem octu spirytusowego 
i soku z cytryny. Co więcej, miesza-
jąc sok z cytryny z gruboziarnistą 
solą, można uzyskać pastę do szo-
rowania fug. Kłopotliwe szczeliny 
można także czyścić szczoteczką 
do zębów maczaną we wrzątku 
z domieszką soku z cytryny. Jeśli 
mamy skórki od cytrusów (cytry-
na, pomarańcz, limonka, grejpfrut), 
możemy nimi wypełnić słoik i zalać 
octem. Taką mieszankę zostawia-
my na ok. 4 tygodnie (co jakiś czas 
mieszamy). Powstały w ten sposób 

ocet w proporcji z wodą 1:4 da nam 
płyn dezynfekcyjny. 

Boraks
Może być wykorzystywany 

jako ekologiczny środek czyszczący 
o szerokim zastosowaniu. Ma wła-
ściwości odkażające i bakteriobój-
cze. Mieszając pół szklanki boraksu 
z 4 litrami wody otrzymamy ciecz 
mającą właściwości dezynfekcyjne. 
Pastą powstałą z połączenia borak-
su i octu można usunąć, np. żółte 
zacieki w zlewie. Ta mieszanka 
musi kilka godzin pozostać w miej-
scu zabrudzenia, później wystarczy 
przetrzeć zlew gąbką i spłukać go 
wodą. Z pomocą boraksu usu-
niemy także rdzę z wanny. Łyżkę 
substancji mieszamy z dwiema fi-
liżankami wody lub soku z cytryny 
i polewamy miejsce wymagające 
czyszczenia. Skuteczny jest także 
przy szorowaniu piekarnika. Spry-
skujemy zabrudzoną powierzch-
nię mieszanką: 2 szklanki gorącej 
wody, 3 łyżki boraksu, ¼ szkl. octu. 
1/8 szkl. płynu do mycia naczyń. 
Następnie posypujemy powierzch-
nię także sodą i ponownie sprysku-
jemy przygotowaną mieszanką. 

Woda utleniona
235 ml wody utlenionej (3 

proc.) w połączeniu z 3 łyżkami 
sody oczyszczonej i kilkoma kro-
plami mydła w płynie da mieszan-
kę idealną do czyszczenia matera-
ca. Wystarczy spryskać nią brudne 
plamy, a po 10 minutach odkurzyć. 
Wodą utlenioną spryskujemy upo-
rczywą plamę na ubraniach, aby ją 
usunąć. Przydatna jest także przy 
dezynfekcji klawiatury od kom-
putera. Ocet w połączeniu z wodą 
utlenioną ma właściwości dezynfe-
kujące. Jeśli chcemy usunąć zarazki 
ze stołów, lad, itp., wystarczy po-
lać powierzchnię wodą utlenioną, 
a później warstwą octu przy użyciu 
rozpylacza. Wycieramy do sucha – 
i gotowe. 

Inne triki
• Przypalony garnek, oprócz 

podanych powyżej sposobów, 
można czyścić przez gotowanie 
w nim ryżu, aż ten doprowadzi do 
wyczyszczenia naczynia. Nie nale-
ży przy tym zapomnieć o dolewa-
niu wody w razie potrzeby, aby nie 
doszło do większych przypaleń. 

• Od zewnątrz garnki alumi-
niowe odzyskają blask, jeśli roze-
trzemy na nich odrobinę ketchupu 
i pozostawimy na 20 minut. 

Nie wszyscy wiedzą, że sól ma 
właściwości czyszczące. Jeśli posy-
piemy nią drewnianą deskę do kro-
jenia mięsa i wyszorujemy, zabije-
my zarazki, które mogą się w niej 
ukrywać. W ten sposób można czy-
ścić też sztućce, naczynia i garnki. 
W połączeniu z sokiem cytryno-
wym  solą wyczyścimy również 
mosiężne przedmioty. 

Jeśli na kuchenkę wykipi mle-
ko, plamę można posypać solą, co 
ułatwi szorowanie oraz zniweluje 
nieprzyjemny zapach. Gdy solą za-
kryjemy przypalenia, np. w garnku, 
to po 6 godzinach o wiele łatwiej 
będzie go umyć. Mieszanką: 1 łyż-
ka mąki, 1 łyżeczka soli i 1 łyżka 
octu łatwiej usuniemy brud na 
i w garnkach. Pastę należy roz-
prowadzić w miejscach zabru-

dzenia i pozostawić na 40 minut. 
Po wyszorowaniu garnek będzie 
wyglądał jak nowy. Sól idealnie 
pochłania tłuszcz, więc posypując 
nią np. kuchenny blat możemy po-
zbyć się tłustych plam. Będzie ona 
także ratunkiem dla piekarnika. 
Mieszamy szklankę sody z 1/3 szkl. 
soli kuchennej. Najpierw sprysku-
jemy brudną powierzchnię wodą, 
później posypujemy solą i sodą, 
a następnie ponownie spryskuje-
my wodą. Następnego dnia ciepła 
woda z dodatkiem płynu do mycia 
naczyń usunie zabrudzenia. 

Jeśli na dywanie pojawią się 
plamy z błota, można je posypać 
solą, a później jedynie odkurzyć. 
Uratuje ona także odzież, która 
została oblana czerwonym winem. 
W plamę należy wetrzeć sól, a póź-

niej zwyczajnie uprać. Sól jest nie 
tylko naturalnym odplamiaczem, 
ale również wybielaczem. Jeśli do-
damy jej do wody podczas płuka-
nia, nasze firanki czy serwetki będą 
nie tylko bielsze, ale także dłużej 
czyste. 

Zamiast ostrej chemii, w przy-
padku zapchania się zlewu, można 
wykorzystać dawno zapomnianą 
metodę. Wrzątek skutecznie roz-
puszcza tłuszcz, który może blo-
kować przepływ w rurach. Garnek 
zagotowanej wody należy wlać do 
odpływu. Czynność można po-
wtarzać aż do osiągnięcia zado-
walającego efektu. Skuteczność tej 
metody podniesiemy, dodając do 
wrzątku soli. 

Bambusowe i wiklinowe meble 
można odświeżyć, myjąc je wodą 
z solą (2 szkl. wody i łyżka soli). 

Ocet spirytusowy
Osady z mydła i zacieki na 

kabinie prysznicowej przestaną 
być uciążliwe, jeśli użyjemy do ich 
usunięcia octu i wody w równych 
proporcjach. Mieszanką wystarczy 
spryskać szkło kabiny i przetrzeć 
ściereczką. Woda z octem jest przy-
datna także przy czyszczeniu ele-
mentów aluminiowych w łazien-
ce czy kuchni. W takim wypadku 
sprawdzi się też mieszanka: 1 łyż-
ka płynu do naczyń i 3 łyżki octu. 
Rdzę powstałą na wannie również 
można usunąć z pomocą tej cie-
czy. Polewamy nią zabrudzenie 
i zostawiamy na kilka godzin. Ocet 
pomocny jest też w przetykaniu 
rur. W równych proporcjach z solą 
i sodą oraz cztery razy większą ilo-
ścią wody zadziała po wprowadze-
niu do rur jak substancja udrożnia-
jąca. Ocet skuteczny będzie także 
w akcji ratunkowej przypalonego 
garnka. Wlewamy do naczynia tyle 
płynu, aby zakrył przypalenie i go-
tujemy 30 minut. Po tym czasie 
wystarczy wystudzić i wylać płyn 
oraz na koniec wypłukać naczynie 
wodą. 

Nie zapominajmy, że ocet to 
świetny odkamieniacz. W równych 
proporcjach z wodą wlewamy go 
do czajnika i gotujemy. Płatki ka-
mienia po takim zabiegu będą 
pływać w wodzie. Wylewając ją 
pozbędziemy się kamienia. Do peł-
nej kuracji, po wypłukaniu wodą 
trzeba natrzeć dno dodatkowo 
sodą oczyszczoną. Żeby pozbyć się 
zapachu octu, kilkukrotnie trzeba 

Stop detergentom! 
Wypróbuj naturalne metody czyszczenia
PORZĄDKI  Detergenty dostępne w sklepach nie zawsze skutecznie usuwają zabrudzenia. Do tego nie są 
w pełni bezpieczne – zdarza się, że powodują podrażnienia skóry, oczu czy dróg oddechowych. Podobne 
efekty w sprzątaniu, a może nawet lepsze, można osiągnąć przy zastosowaniu specyfików, które znajdują 
się w każdym domu. Wypróbujcie je, bo dla siebie i dla środowiska warto ograniczyć stosowanie prepara-
tów naszpikowanych chemią
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W ostatnich dniach do czę-
ści klientów ZUS-u trafiły maile, 
rzekomo od Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, z informacją 

o konieczności opłacenia faktury 
wystawionej przez sam ZUS. Do 
wiadomości załączony jest plik 
z fakturą. Jego otwarcie grozi za-

infekowaniem komputera, bloka-
dą dostępu do plików czy prze-
chwyceniem wrażliwych danych, 
np. loginów i haseł bankowości 
elektronicznej lub mediów spo-
łecznościowych. Jeśli otrzymamy 
taki mail, najlepiej od razu go 
skasować, ale przede wszystkim 
– pod żadnym pozorem – nie 
otwierać załączonego pliku.

– Wszystkich naszych klien-
tów uczulamy, że Zakład Ubez-

pieczeń Społecznych nigdy nie 
wystawia i nie wysyła faktur, tak 
jak nie wystawia i nie wysyła in-
nej dokumentacji drogą mailową. 
Wszelkie dokumenty i formularze 
ZUS można pobrać samodzielnie 
ze strony internetowej Zakładu. 
Ewentualne informacje drogą 
elektroniczną ZUS przekazuje tyl-
ko tym klientom, którzy posiadają 
konto na portalu Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS i dzieje się to 
właśnie za pośrednictwem profilu 
na PUE ZUS – informuje Krysty-
na Michałek, rzecznik regionalny 
ZUS województwa kujawsko-po-
morskiego.

W razie jakichkolwiek wąt-
pliwości co do otrzymanej kore-
spondencji, można kontaktować 
się z Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS, tel. 22 560 16 00.

(red), fot. ilustracyjne

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska prowadząca Kance-
larię Adwokacką w Wąbrzeźnie 
(ulica Wolności 4, tel. 663 018 891) 
w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa. 

– Czym jest zakaz konkuren-
cji?

– Zakaz konkurencji jest to 
wzajemne uzgodnienie pracowni-
ka i pracodawcy, którego główną 
treścią jest to, że pracownik nie 
podejmie pracy w konkurencyj-
nej firmie albo nie założy własnej 
działalności gospodarczej, w któ-
rej mógłby wykorzystać wiedzę, 
którą zdobył w czasie swojego 
zatrudnienia. Taki zakaz zawie-
rany jest w interesie pracodawcy. 
Firmy nie chcą, by osoby, które 
mają dużą wiedzę i mogłyby im 
zaszkodzić, poszły pracować do 
konkurencji lub założyły własną 
działalność i korzystały z infor-
macji (know-how, bazy klientów 

itp.) uzyskanych w czasie pracy 
u dotychczasowego pracodawcy.

– Na czym polega taki za-
kaz?

– Dotyczyć on może okresu 
w czasie zatrudnienia albo czasu, 
który następuje już po rozwiąza-
niu umowy o pracę. Polega on na 
tym, że osoba, która taki zakaz 
podpisała nie może zatrudnić się 
w firmie, która zajmuje się taką 
samą lub podobną działalnością. 
Przykładowo przedstawiciel han-
dlowy zajmujący się sprzedażą 
drzwi i okien nie może się zatrud-
nić w firmie, która sprzedaje takie 
same produkty. 

– Jakie korzyści odnosi z tego 
pracownik?

– Otrzymuje odszkodowanie 
za cały okres, w którym nie może 
podejmować pracy w określonej 
zakazem branży. Jego wysokość 
ustala się indywidualnie.

– Co się stanie, jeżeli zakaz 
zostanie złamany?

– W każdej umowie przewi-
dziane są kary umowne dla pra-
codawcy na wypadek złamania 
przez pracownika zakazu kon-
kurencji. Złamaniem zakazu jest, 
najprościej ujmując, podjęcie pra-
cy w firmie konkurencyjnej lub 
rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, której przedmio-
tem jest to samo, co pracownik 
robił u dotychczasowego praco-
dawcy.

– Zakaz dotyczy tylko umów 
o pracę?

– Nie, zakazy konkurencji 
wprowadzone są także do umów 
zlecenia. Jest to jednak temat dość 
kontrowersyjny i w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego pojawiają się 
sprzeczne opinie, jak takie umo-
wy mogłyby wyglądać. 

– Czy na tle zakazów konku-
rencji pojawiają się jakieś proble-
my?

– Z mojej praktyki wynika, 
że jest to jedna z najbardziej pro-

blematycznych kwestii spornych 
pomiędzy pracodawcami a pra-
cownikami. Na tle zakazów kon-
kurencji pojawiły się setki orze-
czeń Sądu Najwyższego. Zakazy 
źle sformułowane można czasem 
podważyć i sądy uznają je za nie-
ważne. Jest tak np. wtedy, gdy 
zakres zakazu byłby zbyt szeroki. 
Przykładowo zatem za nieważny 
można uznać zakaz, w którym 
przedstawicielowi od sprzedaży 
drzwi i okien dotychczasowa fir-
ma zakazałaby także sprzedaży 
kosmetyków, produktów spo-
żywczych czy innych. Inne spory 
dotyczą kar umownych, które 
w licznych sprawach sądy uznają 
za zawyżone.

Zakaz konkrecji jest zagadnie-
niem skomplikowanym, dlatego 
też pracodawca przed przygoto-
waniem umowy o zakazie konku-
rencji powinien zasięgnąć opinii 
prawnika. Niestety, korzystanie 
z gotowych wzorów w internecie 
skończyć się może tym, że w sy-
tuacji, gdy firma żąda kar umow-
nych sprawa zostaje przegrana, 
ponieważ sąd uznaje umowę za 
nieważną. Liczne pułapki czeka-
ją też na pracownika, ale bardzo 
często wychodzą na jaw dopiero 
wtedy, kiedy umowa jest wyko-
nywana, a jest już za późno, by 
ich uniknąć, a wycofać się z zaka-
zu konkurencji nie jest tak łatwo.

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

ZUS

Uwaga na oszustów
Uważajmy na maile z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej 
teoretycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odbierając taką przesyłkę, 
otrzymujemy zawirusowaną korespondencję elektroniczną. Pod żadnym pozo-
rem nie należy otwierać załącznika. 

Kilka pytań o… 
zakaz konkurencji

ADWOKAT RADZI  W kolejnym odcinku naszego cyklu omawiamy temat zakazu 
konkurencji. Ta kwestia coraz częściej pojawia się przy zawieraniu umów o pracę

• Jeśli do suchego zlewu wsy-
piemy trochę mąki, to przy po-
cieraniu szmatką możemy go wy-
polerować. Dla osiągnięcia efektu 
błyszczenia sprawdzi się także po-
cieranie powierzchni szmatką na-
sączoną oliwą. Z kolei zlew ze stali 
nierdzewnej można wypolerować 
z pomocą wody gazowanej. 

• Tłuszcz z talerzy usuwamy 
przy pomocy mielonej gorczycy, 
którą posypujemy gąbkę do mycia 
naczyń. 

• Problematyczne jest czysz-
czenie naczyń z wąską szyjką. Na to 
także jest sprawdzony patent. Na-
pełnij wazon, butelkę lub inne na-
czynie, którego dotyczy problem, 
ciepłą wodą (ok. ¾ zawartości). Do-
daj łyżkę sypkiego ryżu i potrząsaj, 
aż naczynie będzie czyste. 

• Młynek do kawy można oczy-
ścić przy pomocy cukru. Wystarczy 
wsypać go do urządzenia i włączyć 
na kilka minut. 

• Co ciekawe, łyżka proszku do 
pieczenia w litrze wody da idealną 
mieszankę do mycia wnętrza lo-
dówki. 

• Fusy z kawy neutralizują 
przykre zapachy. Można je wło-
żyć nie tylko do lodówki, ale także 
do plastikowych pojemników lub 
słoików, które nawet po umyciu 
brzydko pachną. 

• Ciekawym patentem na wy-
dłużenie świeżości chleba jest wło-
żenie do chlebaka kostek cukru, 
które będą absorbować wilgoć.  

• Tłuszcz na drewnianych me-
blach nie jest pożądanym wido-
kiem. Można go usunąć, stosując 
naturalne metody. Jeśli plama jest 
świeża, warto przyłożyć do niej 
kostkę lodu. Plama powinna dzięki 
temu zaschnąć i dać się delikatnie 
zeskrobać. Inny sposób to wycie-
ranie szmatką nasączoną parzoną 
ok. 20 minut herbatą. 

    • Zardzewiałe narzędzia 
ogrodowe odświeżamy poprzez 
długą kąpiel w mocnej czarnej her-
bacie. 

• Zwykły surowy ziemniak po-
może zetrzeć trudne do usunięcia 
plamy na szkle. 

• Okno dokładnie umyjemy 
roztworem soli i octu. 

• Plamę na dywanie można 
usunąć, posypując ją mąką kukury-
dzianą. Po 15 minutach wystarczy 
tylko odkurzyć. 

• Zarysowania śladów markera 
na płaskich powierzchniach powin-
ny dać się wytrzeć przy zastosowa-
niu spirytusu salicylowego. 

• Srebrną biżuterię można 
czyścić przy użyciu piany z kurze-
go białka. 

• Jeśli po sprzątaniu lub innych 
czynnościach mamy brudne ręce, 
warto zmoczyć płatki owsiane 
wodą i użyć ich do szorowania rąk. 

Szerokie zastosowanie ma 
również soda oczyszczona. O moż-
liwościach wykorzystania tej sub-
stancji będzie można przeczytać 
w kolejnym wydaniu poradnika. 

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Tydzień pod znakiem uczuć, emocji i wspomnień. 
Poczujesz się rozbity, będziesz mieć problemy 
z podjęciem decyzji. Postanowisz wycofać się z ży-
cia towarzyskiego, wyjechać w ustronne miejsce, 
by dojść ze sobą do ładu. Bądź dla siebie dobry, 
wypoczywaj, śpij, czytaj, rób to, na co masz ochotę. 
W sprawach sercowych spokój, partner będzie cię 
wspierał we wszystkim.

Masz dość dotychczasowej pracy i już od jakiegoś 
czasu planujesz ją zmienić? Do dzieła. Roześlij do-
kumenty aplikacyjne do firm, które zagwarantują ci 
rozwój osobisty i zawodowy. W najbliższych dniach 
będziesz nerwowy i skory do kłótni, relacje z bliskimi 
staną się napięte. Niestety, samopoczucie negatywnie 
przełoży się na kondycję fizyczną.

Masz szansę osiągnąć sukces finansowy, ale pa-
miętaj, że nic samo nie spada z nieba. Trzeba będzie 
się wysilić. W stałych związkach spokój i harmonia, 
będziecie cieszyć się ze wspólnie spędzanych chwil. 
Wolne Lwy będą brylować w towarzystwie i przycią-
gać płeć przeciwną. Flirty na każdym kroku zapewnią 
im dobry humor

Coś cię wstrzymywało, ale teraz bez przeszkód 
możesz ruszyć do przodu. Masz w sobie mnóstwo 
energii i chęci do działania. Nie podchodź jednak 
do wszystkiego tak ambitnie. Trzeba też umieć od-
puszczać. Nie zajmuj się sprawami, na których się 
nie znasz, bo efekt będzie mizerny.

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

Trudna rozmowa z rodziną. Mów śmiało, co leży ci 
na sercu. Niedopowiedzenia, skrywane żale prowa-
dzą do konfliktów. Może poczujesz się urażony sło-
wami bliskich, ale przemyślisz sprawę i dojdziesz do 
wniosku, że mieli rację. Zaufaj swojej intuicji, będzie 
ci potrzebna.

Czeka cię załatwianie spraw urzędowych. Wykaż się 
cierpliwością i logicznym myśleniem, a wszystko 
pójdzie po twojej myśli. W sferze zawodowej prze-
łożeni docenią twój talent organizacyjny. Zyskasz 
uznanie, o ile będziesz działał zgodnie z regułami, 
a nie szedł na skróty.

Jeśli planujesz podjęcie ważnych decyzji, lepiej odłóż 
to na jakiś czas. Pamiętaj, że szczęście sprzyja tym, 
którzy z optymizmem i wiarą patrzą w przyszłość, 
a z tym u ciebie ostatnio krucho. Wyjdź do ludzi, 
spotkaj się z przyjaciółmi, to powinno poprawić ci 
nastrój. Może poznasz kogoś ciekawego? Siedzenie 
w domu nie przyniesie nic nowego.

Nie musisz wszystkim się przejmować i wszystkiego 
osobiście pilnować. Nikt od ciebie tego nie wyma-
ga, poza tobą samym. Wrzuć na luz. Spodziewaj się 
przypływu gotówki. Możesz spożytkować dodatko-
wy dochód na remont. Dobrze ci zrobi skupienie 
się na zmianie aranżacji mieszkania. Spodziewaj się 
ciekawych spotkań i dobrych wiadomości dotyczą-
cych spraw rodzinnych.

Niekorzystny czas dla wszelkich spraw materialnych. 
Na dodatek będziesz bardzo obciążony obowiązka-
mi zawodowymi. Podołasz im, ale efektem będzie 
jedynie satysfakcja, na premię nie masz co liczyć. 
Samotne Bliźnięta mogą teraz napotkać na swojej 
drodze kogoś, kto zawładnie ich sercem. Nie prze-
gapcie okazji.

Gwiazdy wspierają cię w podejmowaniu szybkich 
decyzji, wykorzystaj to na niwie zawodowej. Działaj 
śmiało, bez wahania, a osiągniesz sukces. W miłości 
spodziewaj się romantycznych chwil. Partner zechce ci 
zrobić niespodziankę, zaprosi na kolację bądź zaaran-
żuje wieczór we dwoje w domu. Poczujesz się kochany 
i doceniony. Okaż drugiej stronie, że też jest dla ciebie 
ważna.

W pracy pojawią się problemy, których nie da się roz-
wiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, bo nie 
znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytuacja uspo-
koi się za kilka dni. Dobra passa zacznie ci sprzyjać 
i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie konfliktu. Bę-
dziesz też obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym. 
Twoja atrakcyjność nie przejdzie bez echa.

Kolorowanki dla dzieci
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Akcja ruszyła już 19 września. 
Wtedy na ulice, skwery i do lasów 
czy parków wyruszyli uczniowie 
szkół średnich i podstawowych, 
podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i milusińscy z lipnow-
skich przedszkoli. I jak każdego 
roku, zbierali to, co przez lenistwo, 
roztargnienie i niechlujstwo nie 
znalazło się w koszach na śmieci.

– Dziękuję za coroczny udział 
w akcji wszystkim, i uczestnikom, 
i organizatorom – mówił burmistrz 
Paweł Banasik. – Najwięcej śmieci 
zbiera oczywiście prezes Kawczyń-
ski, bo spółka obsługuje całe nasze 
miasto, ale podziękowania należą 
się zarówno tym, którzy w akcji 
uczestniczą od początku jak i tym, 
którzy dołączyli w tym roku. Dzi-
siejsza obecność z nami malutkich 
szkrabów z przedszkoli pozwala 
sądzić, że nasze miasto będzie co-
raz czyste i coraz piękniejsze.

W piątek 21 września na bul-
warach miejskich, w okolicy sta-
wu Garbacza, spotkał się z mło-
dymi ekologami, uczestnikami 

jubileuszowej akcji sprzątającej 
świat, burmistrz Lipna Paweł Ba-
nasik i prezes spółki PUK Marcin 
Kawczyński, by podziękować i na-
grodzić zwycięzców konkursu na 
największą ilość śmieci zebranych 
selektywnie.

– To już dziesiąty raz bawimy 
się w Lipnie w ramach akcji „Sprzą-
tanie świata”, która organizowana 
jest w kraju od 25 lat – mówił pre-
zes PUK Marcin Kawczyński. – Za-
uważyłem pewną prawidłowość, 
że zbieramy coraz mniej odpadów 
kilogramowo i to nie dlatego, że są 
coraz bardziej leniwe, ale dlatego, 
że mamy coraz czystsze otocze-
nie i jest coraz mniej śmieci wokół 
szkół, przedszkoli, w naszym oto-
czeniu. Dziękuję za udział i zapra-
szam za rok.

Wśród przedszkolaków zwy-
ciężyli milusińscy z Zespołu Przed-
szkoli Miejskich im. Czesława 
Janczarskiego. Drugie miejsce za-
jęły dzieci z „Przedszkola w parku”. 
Trzecie miejsce przypadło społecz-
ności Przedszkola Miejskiego nr 3.

Najwięcej śmieci, czyli 120 kg 
w kategorii szkół podstawowych 
zebrali uczniowie z „trójki”. Tuż 
za nimi uplasowali się zbieracze 
z „piątki” z 80 kilogramami śmie-
ci, a na trzecim stopniu konkur-
sowego podium stanęli uczniowie 
z „dwójki” z 40 kg odpadów.

Społeczność Zespołu Szkół 
Technicznych im. Ziemi Dobrzyń-
skiej w Lipnie zwyciężyła wśród 
grup ponadgimnazjalnych, zbiera-
jąc 340 kg śmieci. Drugie miejsce 
przypadło uczestnikom Warszta-
tów Terapii Zajęciowej za zebranie 
280 kg śmieci, a trzecie licealistom 
z Zespołu Szkół im. Romualda 
Traugutta za 220 kg selektywnie 
zebranych odpadów.

Finałowi towarzyszył poczę-
stunek, dobra zabawa, liczne kon-
kursy i niespodzianki.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Posprzątali swój świat
LIPNO  Finał XXV krajowej, a X lipnowskiej edycji sprzątania świata odbył się w piątek 21 września nad 
stawem Garbacza. Burmistrz Paweł Banasik i szef spółki PUK Marcin Kawczyński nagrodzili najaktywniej-
szych uczestników tegorocznego ekologicznego przedsięwzięcia odbywającego się pod hasłem „Akcja se-
gregacja”. Patronem medialnym jest tygodnik CLI

Noworodki

ArkAdIusz PAćkOwskI
 urodził się 22 września 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,9 kg i mierzył  
51 cm. Jest synem Micha-
ła i Karoliny z Mysłaków-
ka, a bratem Bartusia

Fot. Lidia Jagielska

CórkA MArIuszA 
I EMILII szubów

 z Biskupina urodziła się 
21 września w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,1 kg 
i mierzyła 57 cm. Jest sio-
strą Zuzanny i Kacpra

szyMON skIbICkI
 urodził się 21 września 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,52 kg i mierzył  
55 cm. Jest synem Kamila 
Skibickiego i Małgorzaty 
Orszak ze Skępego, ma 
brata Maciusia

zOsIA wOjCIEChOwskA
 urodziła się 18 września 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
54 cm. Jest córką Janusza 
i Aleksandry z Włocławka, 
ma brata Antosia

wIktOr LEszCzyńskI
 urodził się 17 września 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,8 kg i mierzył  
57 cm. Jest synem Łuka-
sza i Doroty z Jastrzębia, 
ma siostrę Zuzannę

MArINA MAjEwskA
 urodziła się 21 września 

w lipnowskim szpitalu, ważyła 
3,2 kg i mierzyła 53 cm. Jest 
córką Tomasza i Teresy z Lipna, 
a siostrą Kacpra, Melanii 
i Aleksandra

IgOr brAuEr
 urodził się 18 września 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,45 kg i mierzył 55 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Sebastiana i Martyny z Lipna

FAbIAN wędErLICh
 urodził się 20 września 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,6 kg i mierzył 57 cm. 
Jest synem Marcina i Joan-
ny z Czernikowa, a bratem 
Nadii i Kacpra

ALICjA MAćkIEwICz
 urodziła się 22 września 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,85 kg i mierzyła  
59 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Jarosława 
i Agnieszki z Kłokocka

Witajcie na świecie!
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choć do przerwy było zaledwie 
0:1 i to po samobójczym golu 
Słomczewskiego.

Worek z bramkami rozwią-
zał się na dobre w drugiej po-
łowie. W pierwszym kwadransie 
goście trafili dwukrotnie, pod-
wyższając na 0:3. Po kolejnych 
dziesięciu minutach było już 
0:5. Mimo, iż wynik był przesą-
dzony, Orion grał ambitnie i nie 
rezygnował z konstruowania 
ataków. Jeden z nich przyniósł 
powodzenie i w 73. minucie 
bramkę zdobył Milewski. Gdy 
goście po kilku chwilach odpo-
wiedzieli szóstym golem, drugą 
bramkę dla Popowa zdobył Ma-
jewski. Lech w końcówce zdobył 
jeszcze dwie bramki i ostatecz-
ny wynik to 2:8.

Wysoka porażka na pewno 
jednak wstydu piłkarzom Oriona 
nie przynosi, a zdobyte w takim 
pojedynku doświadczenie może 
się przydać w kolejnych spo-
tkaniach ligowych w A-klasie. 
Więcej zdjęć z meczu z Lechem 
Rypin znajdziecie na naszym 
portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Brawa dla Oriona należą się 
już za to, że to jedyna spośród aż 
sześciu naszych ekip z A-klasy, 
która w tym sezonie w ogó-
le zgłosiła się do regionalnego 
Pucharu Polski. Zespoły z tego 
szczebla takiego obowiązku nie 
mają i niestety piłkarze z Popo-
wa byli naszymi jedynymi repre-
zentantami. W pierwszej run-
dzie los skojarzył Orion z inną 
ekipą A-klasy, z tym że z grupy 
I, mianowicie z Piastem Bądko-
wo. Po emocjonującym meczu 

Orion wygrał 2:1 (gole Dykow-
skiego i Majewskiego), strzelając 
decydującego gola na 2 minuty 
przed końcem spotkania.

Awans do drugiej rundy 
był sukcesem tym większym, 
że w niej przyszło się zmierzyć 
z przedstawicielem IV ligi, Le-
chem Rypin. Dla zespołu z A-
klasy potyczka z rywalem gra-
jącym o dwa szczeble wyżej to 
niecodzienna sprawa, a i dobra 
lekcja futbolu. Oczywiście nie 
trudno było wskazać faworyta, 

Współorganizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania Gmin Dobrzyńskich 
Region Południe. Nawet zła pogo-
da nie była w stanie pokrzyżować 
planów mieszkańcom Chrostkowa, 
którzy w minioną sobotę przybyli 
na piknik, by pożegnać odchodzą-
ce lato. – Pogoda nie sprzyja, ale 
to nam nie przeszkadza dobrze 
się bawić. Z każdą kolejną godzina, 
przybywać będzie atrakcji – mówił 
Mariusz Lorenc, wójt gminy.

Gospodarze przygotowa-
li mnóstwo pyszności, a zabawy 
i konkurencje przyciągnęły sporo 

chętnych. Maluchy świetnie po-
radziły sobie w konkursach, za 
uczestnictwo w których otrzy-
mały wiele nagród. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się dmuchane 
zjeżdżalnie. – Pomimo tego, że 
na dworze nie jest najcieplej, to 
atmosfera jest naprawdę gorąca. 
Jest dużo atrakcji dla małych i tych 
nieco większych mieszkańców 
gminy i do tego jeszcze ta pyszna 
grochówka – przyznała Katarzyna 
Kowalska.

Uroczystość uświetnił występ 
zespołu folklorystycznego Jarzę-
binki. Publiczność mogła usłyszeć 

zarówno pieśni ludowe jak i pio-
senki współczesne. Największe 
hity muzyki dance zaprezentowali 
członkowie zespołu Wodnik. So-
botni dzień był bogaty w najwięk-
sze przeboje muzyki rozrywkowej. 
Kolejną dawkę dobrej zabawy za-
gwarantował zespół Selfie, wyko-
nując discopolowe hity. Impreza 
do późna trwała przy muzyce ze-
społu Tomas.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Orion powalczył 
w Pucharze Polski
Dwie rundy trwała przygoda Oriona Popowo z roz-
grywkami o Puchar Polski. Po wyeliminowaniu Piasta 
Bądkowo przyszedł czas na pojedynek z Lechem Ry-
pin, zespołem występującym w IV lidze kujawsko-po-
morskiej. Ostatecznie goście wygrali w Wichowie aż 
8:2, ale naszej drużynie nie można odmówić ambicji 
i walki.

Piłka nożna

chłodne pożegnanie wakacji
CHROSTKOWO  Na dzień przed kalendarzową jesienią mieszkańcy gminy Chrostkowo bawili się na 
pikniku na pożegnanie wakacji, zorganizowanym na boisku szkolnym. Było smacznie, aktywnie i we-
soło, i to nawet mimo niezbyt sprzyjającej aury

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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O G Ł O S Z E N I E

Bank Spó³dzielczy w Skêpem
Oferta pracy na stanowisko

G³ówny ksiêgowy
Miejsce pracy: Skêpe ul. Sierpecka 72

Od kandydatów oczekujemy:
doœwiadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
podstawowej znajomoœci przepisów rachunkowoœci i 
    podatków;
organizacji pracy w³asnej oraz podleg³ych pracowników;
wysokiej kultury osobistej;
wykszta³cenia wy¿szego (ekonomia, bankowoœæ, finanse, 
    rachunkowoœæ);
sumiennoœci i rzetelnoœci w wykonywaniu powierzonych 
    zadañ;
dobrej znajomoœci pakietu MS Office,
pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych,
niekaralnoœci.

Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie aplikacji (CV, list 

motywacyjny oraz podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych) do dnia 25.10.2018 r. na adres Bank Spó³dzielczy 

w Skêpem, 87-630 Skêpe, ul. Sierpecka 72 z dopiskiem „Praca”.

Prosimy o za³¹czenie do CV nastêpuj¹cej klauzuli:
 „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spó³dzielczy w Skêpem do realizacji 
procesu tej i przysz³ych rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1) – art. 
12, art. 13 informujê, ¿e:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie naboru bêdzie: Bank Spó³dzielczy w Skêpem, 
ul. Sierpecka 72,   87-630 Skêpe. 
Przyjêcie oferty poprzedzone zostanie rozmow¹ kwalifikacyjn¹ o czym zainteresowany zostanie 
powiadomiony odrêbnym pismem.

Bank Spó³dzielczy w Skêpem poszukuje osoby na stanowisko 
G³ównego Ksiêgowego, której zostan¹ powierzone obowi¹zki 
zwi¹zane z prowadzeniem ksi¹g rachunkowych w trybie art. 4 ust 5 
Ustawy o rachunkowoœci.

Losy biednej Greczynki
XVIII WIEK  Zofia przymierzyła drogę od biednej Greczynki sprzedanej przez matkę, by zostać członki-
nią jednego z najpotężniejszych rodów Rzeczpospolitej. Mówiono o niej, że „była piękna jak sen, a każdy 
z mężczyzn podziwiał ją, zaś każda kobieta darzyła szczerą niechęcią”

Zofia urodziła się w 1760 
roku. Była Greczynką, która 
zamieszkiwała leżące w Im-
perium Osmańskim miasto 
Bursa. Jej ojciec Konstantyn 
był drobnym kupcem. W 1772 
roku, gdy Polska przeżywała 
swój pierwszy rozbiór, życie 
Zofii przybrało jeszcze gorszy 
obrót. Zmarł jej ojciec, a ona 
wraz z matką i siostrami prze-
niosła się do greckiej dzielnicy 
w Stambule. Miała wówczas 
zaledwie 12 lat. Matka wyszła 
za mąż ponownie za ormiań-
skiego kupca, który wkrótce 
potem zmarł. Kolejną rodzin-
ną tragedią był wielki pożar 
Stambułu, który strawił także 
dom Zofii.

W maju 1777 roku 17-letnia 
Zofia została sprzedana wraz 
z siostrą ambasadorowi Polski 
w Imperium Osmańskim Karo-
lowi Boscamp-Lasopolskiemu. 
Nie był to z pewnością czło-
wiek o nieposzlakowanej opi-
nii. Sprzedawał informacje 
o Polsce Rosjanom. W końcu 
zawisł powieszony przez war-
szawski lud w 1794 roku. Zofia 
została przyjęta w ambasadzie 
dobrze. Przyuczono ją języka 
francuskiego. Miała trafić do 
Warszawy, na dwór króla. Aby 
stało się to możliwe, dodano 
jej piękną historię rodzinną. 
Wmawiano, że należy do rodu 
Pantalisa wywodzącego się od 
cesarzy Bizancjum. Była także 
kurtyzaną. W ten sposób mo-
gła rozwiązywać języki obcym 
dyplomatom i uzyskiwać od 
nich ważne informacje.

Do Stambułu przybył z mi-
sją jeden z polskich oficerów 
Józef Witt. Zakochał się w Gre-

czynce i wykupił ją od am-
basadora Boscampa. Para po-
brała się w 1779 roku i osiadła 
w Kamieńcu Podolskim, gidze 
służył Witt. Wkrótce ruszyła 
na podbój Europy. Oczarowa-
ła dwory we Wiedniu, Berlinie 
i Paryżu. Szybko przyznano jej 
tytuł najpiękniejszej kobiety 
Europy. Nawiązywała bliskie 
relacje z najpoważniejszymi 
personami ówczesnej Europy. 
W tym czasie każdy ministe-
rialny gabinet w dowolnym 
kraju stał przed nią otworem.

W 1781 roku poznała także 
króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Następnie od-
wiedziła Berlin i poznał króla 
Prus Fryderyka II. W mieście 
Spa poznała cesarza Austrii 
Józefa II. Ten był nią do tego 
stopnia oczarowany, że za-
mówił u samego Mozarta 
utwór muzyczny na jej cześć. 
Cesarz zaawizował także Zo-
fię i jej męża u swojej siostry 
Marii Antoniny, która była 
żoną króla Francji Ludwika 
XVI. Zofia poznała królową 
Francji podczas pobytu w pa-
łacu w Trianon pod Paryżem. 
W tym czasie trwały tam 
prace nad pięknym parkiem. 
Zofia po latach sięgnęła po 
wiele pomysłów z tej wizyty, 
by wdrożyć je w swoim ma-
jątku. Krótki pobyt w Paryżu 
doprowadził do romansu Zofii 
z oboma braćmi króla Francji. 
W 1781 roku przyszedł na świat 
syn Zofii. Ojcem chrzestnym 
został sam Stanisław August 
Poniatowski.

W 1782 roku para wróciła 
do Kamieńca. Niedługo później 
mąż Zofii został komendan-

tem twierdzy w Kamieńcu. 
Zofia została zatem pierw-
szą damą Podola. W 1787 roku 
wybuchła wojna rosyjsko-tu-
recka. W okolicach Podolca 
przebywali Rosjanie. Jednym 
z nich był Grigorij Potiomkin, 
kochanek carycy Katarzyny. 
Zofia zdołała oczarować i jego. 
Została jedną z jego agentek. 
Zdobywała informacje i dbała 
o relacje z Turkami, których 
doskonale znała. Miała także 
dobre relacje z paszą turec-
kim, który dowodził twierdzą 
Chocim. Jego żoną była siostra 

Zofii sprzedana wiele lat wcze-
śniej w Stambule. W uznaniu 
Potiomkin zaprosił ją na dwór 
carycy do Sankt Petersbur-
ga. W 1796 roku Zofia osiadła 
w Umaniu. Tu opublikowała 
informację o rozwodzie z mę-
żem. Wyszła za mąż za owia-
nego złą sławą magnata Stani-
sława Szczęsnego Potockiego. 
Z lekcji historii znamy go jako 
jednego z przeciwników re-
form i Konstytucji 3 Maja. 
Z tego małżeństwa przyszło na 
świat trzech synów i dwie cór-
ki. Pikanterii dodaje fakt, że 

Zofię podejrzewano o romans 
ze swoim pasierbem Jerzym 
Potockim. Jej kochankiem był 
również rosyjski gubernator 
Nowosilcow.

Od 1805 roku Zofia była 
wdową. Nie oznaczało to 
dla niej nic dobrego. Wdowy 
w tamtym czasie zazwyczaj 
pozostawały na utrzymaniu 
dzieci. Dzięki swoim wpły-
wom utrzymała jednak po-
tężny majątek. Zmarła w 1822 
roku w wieku 62 lat.

(pw)
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2992

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, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 54 280 
2992

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

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

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

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

Wynajmę lokal gastronomiczny z wyposażeniem 
w dobrym punkcie w Rypinie, tel. 504 116 812

Sprzedam las z gruntami 4 ha, Elgiszewo, Tel. 
508 388 406  

Sprzedam ziemię 5,28 ha w miejscowości Adam-
ki, tel. 606-485-076

Sprzedam mieszkanie 38 m2, Wronie, parter, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), okna pcv. Ga-
raż murowany, działka 4 ary. Cena 115 000, tel. 
661 099 868

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

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

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

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 54 
m2, ul. Brodnicka. tel. 519 502 297 

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 okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

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

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

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

Praca
Tworzymy 50 nowych miejsc pracy. 
Poszukujemy pracowników produkcji 
i operatorów wózków widłowych. Pra-
ca w Toruniu, darmowy dowóz z Go-
lubia-Dobrzynia, 2 zmiany, umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Szczegóły  
608 388 456

Zatrudnię pracownika na skup palet w Radomi-
nie, tel. 667 211 481 

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

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

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

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników C-360, 330, JUMZ, ogu-
mienie, Małe Pułkowo, tel. 502 461 368, 56 689 
10 70

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

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

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel.  
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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
Działka bud. 30a, podziel. prąd, kanal. woda. 
wóz konny z zaczep. krajżega+silnik 5,5 kw. 
beczka do wody 1000l, tel. 54 289 73 47

Wyprzedaż rzeczy ze sprzedawanego gospodar-
stwa rolnego. Okazja! tel. 603 628 969

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

Potrzebuję: pieluchomajtki wciągane, dziecko 
niepełnosprawne, 7 lat, tel. 607 338 480 

Sprzedam przyczepę 4,5 tony, piłę tarczową, śru-
townik, kultywator, obsypnik, wagę dziesiętną i 
młynek, tel. 502 201 066 

Drewno opałowe , rozpałkowe, stemple budow-
lane sprzedam, dowóz gratis tel. 605 338 356

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

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

Sprzedam przyczepę samochodową, zareje-
strowaną, opłaconą, cena do uzgodnienie, tel.  
886 461 364

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca 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

Przewóz osób, busy 8 lub 19 miejsc, tel.  
600 990 042

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

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

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

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

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 20000 
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 92

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. Golub-Dobrzyń

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O
 G

 Ł
 O

 S
 Z

 E
 N

 I 
E

R E K L A M A 

R E K L A M A 

O G Ł O S Z E N I E

POMOCY

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

NAGRODA!!!
1000z³

Proszê o kontakt pod numerami telefonów:

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



Czwartek 27 września 201830 reklama LIPNO–CLI.PL

GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

R E K L A M A



Czwartek 27 września 2018 reklama 31  LIPNO–CLI.PL

GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

R E K L A M A



Czwartek 27 września 201832 sport LIPNO–CLI.PL

Mustang liderem III ligi
W sobotę 22 września na stadionie w Dobrzyniu nad 
Wisłą UKS Mustang Wielgie zmierzył się ze Spójnią 
Białe Błota. Po dwóch kolejkach nasz zespół zajmo-
wał 2. lokatę po zwycięstwach z Legią Chełmża i No-
tecią Inowrocław.

Lipno

Znów pobiegli
23 września o godzinie 10.00 ruszył czwarty już bieg 
uliczny. Organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Urząd Miejski, PUK i WOPR, a na starcie 
stanęło ponad 200 biegaczy.

Piłka nożna

Do meczu ze Spójnią dziew-
częta z UKS-u przystąpiły w peł-
ni zmotywowane. W 8. minucie 
spotkania Magdalena Żebrowska 
długim podaniem obsłużyła Ewe-
linę Czubakowską, która celnym 
strzałem wyprowadziła Mustang 
na prowadzenie. W 26. minucie 
ponownie świetnie dysponowana 
Żebrowska dograła piłkę do Anity 
Maćkiewicz, która pewnie umie-
ściła piłkę w siatce. Na 3:0 w 37. 
minucie podwyższyła Magdalena 
Żebrowska silnym strzałem pod 
poprzeczkę.

Po przerwie Monika Pikos do-
grała piłkę do Anity Maćkiewicz, 
która zdobyła swoją drugą bram-
kę. W 53. minucie napastniczka ze 
Spójni urwała się obrończyniom 
Mustanga, zdobywając gola. Trzy 
minuty później po stałym frag-

mencie gry wykonywanym przez 
Żebrowską Anita Maćkiewicz 
strzałem głową podwyższyła na 
5:1. Zespół gości stać było na jesz-
cze jedną bramkę i mecz zakoń-
czył się wynikiem 5:2 dla zespołu 
z Wielgiego.

Zwycięstwo to dało Mustan-
gowi pozycję lidera! Przed naszym 
zespołem kolejny trudny mecz wy-
jazdowy ze Startem Pruszcz. Skład 
zespołu: Olkiewicz, Kwiatkow-
ska (70’ Fydryszewska), Leśniew-
ska, A. Żebrowska (75’ Kamińska), 
Marchlewska (77’ Przyborowska), 
Detmer, Pikos (78’ Lejmanowicz), 
Czubakowska (75’ Wilińska), Szcze-
paniak, Maćkiewicz, M. Żebrowska. 
Rezerwa: Andrzejewska, Wender-
lich.

(ak)

Ponad 200 amatorów biega-
nia wystartowało w niedzielny 
poranek w IV Lipnowskim Bie-
gu Ulicznym. Impreza odbyła się 
w ramach cyklu Grand Prix Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskie-
go, a uczestnicy biegli na dwóch 
dystansach: 10 kilometrów oraz 

półmaraton. Trasa biegu wiodła 
ulicami Lipna, start i meta była 
zlokalizowana na PUK Arenie. 
Najlepszym zawodnikom poko-
nanie trasy zajęło nieco ponad 34 
minuty w przypadku „dziesiątki” 
i tu zwyciężył Przemek Szpeciń-
ski. Drugie miejsce zajął Bartosz 

Wiligalski, a trzecie Cezary Myse-
ra. Wynik niewiele ponad 77 mi-
nut w półmaratonie i najwyższy 
stopień biegowego podium ma na 
swoim koncie Andrzej Jaranow-
ski. Tuż za nim dobiegł do mety 
Damian Chojnicki, a jako trzeci 
Wojciech Świderek.

Dla wszystkich uczestników 
liczyła się przede wszystkim do-
bra zabawa i aktywnie spędzony 
czas. Nie mniejsze emocje bu-
dziła impreza towarzysząca jaką 
były biegi dla dzieci w czterech 
kategoriach wiekowych. Nie za-
brakło też doskonałej zabawy 
i sportowej atmosfery. – Wszyst-
kim uczestnikom gratuluję podję-
cia wyzwania i ukończenia biegu 
w najlepszym dla siebie czasie – 
mówił burmistrz Paweł Banasik.

Do najlepszych uczestników 
trafiły puchary, wszyscy otrzyma-
li pamiątkowe medale, sadzonkę 
drzewka od Nadleśnictwa Do-
brzejewice oraz posiłek regene-
racyjny. O bezpieczeństwo dbali 
lipnowscy policjanci.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Drugi turniej za nami
PIŁKA NOŻNA  18 września uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lipnowskiego rozegrali na 
boisku Zespołu Szkół w Skępem drugi turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Lipnowskiego. Wygrali piłka-
rze z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie

– Gratuluję wszystkim za-
wodnikom, nie tylko zwycięzcom 
– mówił Krzysztof Baranowski, 
starosta lipnowski. – Cieszę się, 
że jest to coroczny turniej, na 
stałe wpisany i do kalendarza 

imprez sportowych, i do naszych 
wydatków. Dzisiaj widzimy, że ten 
stadion, jeden z najpiękniejszych 
obiektów tego typu w wojewódz-
twie, jest wykorzystywany moż-
liwie najlepiej. Zbudowałem ten 

stadion dla młodzieży tej szkoły, 
ale nie tylko, bo udostępniamy 
go uczniom innych szkół, także 
tym, którzy jeszcze nie dali rady 
takich obiektów zbudować.

Czwarte miejsce wywalczyli 

w słoneczny wtorek uczniowie 
z Zespołu Szkół w Dobrzyniu 
nad Wisłą. Trzecie miejsce zajęli 
gospodarze, czyli uczniowie Ze-
społu Szkół im. Waleriana Łuka-
sińskiego w Skępem. Na drugim 
stopniu podium stanęli piłkarze 
z Zespołu Szkół Technicznych 
w Lipnie, a zwyciężyli młodzi 
z Zespołu Szkół im. Romualda 
Traugutta w Lipnie.

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju i królem strzelców z pię-
cioma golami został Tomasz No-
wakowski, a najlepszym bramka-
rzem Kamil Sadowski z Zespołu 
Szkół im. Waleriana Łukasińskie-
go w Skępem.

– Serdecznie dziękuję za 
sędziowanie turnieju Krzyszto-
fowi Budzyńskiemu – mówi dy-
rektor Zespołu Szkół w Skępem 

i organizator turnieju Wiesław 
Białucha. – Turniej odbył się 
na bardzo wysokim poziomie, 
mecze były zacięte, odbyły się 
przy pięknej pogodzie. Ja jestem 
dumny z moich uczniów Kami-
la Sadowskiego i Tomka Nowa-
kowskiego, gratuluję wszystkim 
uczestnikom. Dziękuję staroście 
lipnowskiemu za ufundowanie 
pucharów i cieszę się, że ten cy-
kliczny turniej odbywa się u nas. 
Już dzisiaj zapraszam na kolejne 
wydarzenia sportowe.

Organizatorem turnieju jest 
Zespół Szkół im. Waleriana Łu-
kasińskiego w Skępem i to tu, na 
nowoczesnym boisku, odbywać 
się będzie corocznie we wrześniu 
lub październiku turniej piłki 
nożnej o puchar starosty.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL


