
Studniówkowe szaleństwo w ZST
W minioną sobotę uczniowie 
czwartych klas Zespołu Szkół 
Technicznych uczestniczyli w balu 
studniówkowym. Tak wyglądała 
zabawa...

REKLAMA W CLI
TEL. 608 688 587

Ulica Miodowa w środę rano

Dyżur reporterski 24 h tel. 535 170 961

Miniony tydzień przypo-
mniał nam, że trwa zima. Pojawił 
się śnieg i to w dużych ilościach. 
Wielu z nas chwyciło za łopaty 
i odśnieżarki, na drogi wyruszył 
sprzęt przeznaczony do zimo-
wego utrzymania dróg, na chod-
nikach pojawili się pracownicy 
gospodarczy gmin i zarządcy bu-
dynków. Intensywne opady śnie-
gu spowodowały, że te wszystkie 
działania nie zapewniły komfor-
towych warunków poruszania się 
i mieszkańcy zaczęli alarmować.

Prośba o interwencję
Czytelniczka CLI z ulicy Mio-

dowej za naszym pośrednictwem 
poprosiła ratusz o odśnieżenie 
tej drogi.

– W załączeniu przesyłam 
zdjęcia ulicy Miodowej w Skę-
pem, która jest drogą gminną, ale 
niestety do godziny 8.30 nie było 
żadnego sprzętu, który odśnie-
ża – poinformowała nas w śro-
dę mieszkanka ulicy Miodowej 
(imię i nazwisko znane redakcji). 
– Przyległa ulica Polna nawet nie 
jest posypana piaskiem. Pomi-
jam fakt nieudanej próby wyjaz-
du, aby zawieźć dzieci do szkoły 
czy brak możliwości wyjazdu do 
pracy. A podatki wcale niemałe.

Podzielili na obwody
O  problemie naszej Czytel-

niczki poinformowaliśmy burmi-
strza Skępego i otrzymaliśmy za-
pewnienie, że zarówno Miodowa 

jak i pozostałe trakty w mieście 
i gminie będą odśnieżone.

– Odśnieżają firmy, któ-
re wygrały przetarg – wyjaśnia 
burmistrz Skępego Piotr Woj-
ciechowski. – Miasto jest od-
śnieżane głównie naszą, własną 
koparko-ładowarką, a Rynek 
i chodniki odśnieżają pracownicy 
interwencyjni i nasi pracownicy 
gospodarczy.

Do odśnieżania w gminie 
Skępe jest pięć obwodów. Na 
każdy jest wskazany w wyni-
ku przetargu wykonawca prac. 
Ponadto rozdysponowane są 
urządzenia gminne. Na drogach 
pracuje więc siedem maszyn zi-
mowego utrzymania dróg. Jeśli 
jest potrzeba, a w minionym ty-
godniu taka była, pracę zaczyna-
ją w nocy.

– Dzisiaj sprzęt pracuje od 
godziny 4 rano – wyjaśnił nam 
burmistrz Piotr Wojciechowski. 
– Oczywiście to wszystko zależy 
od pogody. Nie da rady wszę-
dzie natychmiast odśnieżyć, ale 
zapewniam, że ulica Miodowa 
i wszystkie inne uliczki już są od-
śnieżone, albo będą odśnieżone 
za chwilę.

dokończenie na str. 3

Policjanci z Kikoła zgłoszenie 
o zdarzeniu otrzymali w ponie-
działek (15.01). Z informacji wyni-
kało, że mężczyzna podróżujący 
ciemnym samochodem miał za-
trzymać się na jednej z ulic Ki-
koła i proponować powracającej 
do domu 13-latce, aby wsiadła do 
jego auta.

Okazało się także, że mężczy-
zna był obnażony od pasa w dół. 
Dziewczynka uciekła, częściowo 
zapamiętała numer rejestracyjny, 
a o sprawie opowiedziała bliskim. 
Policjantów zawiadomił pedagog 
szkolny.

– Informacja o zdarzeniu 
oraz kolorze i numerze rejestra-
cyjnym samochodu trafiła do po-
licjantów patrolujących Kikół. We 
wtorek (16.01) po godzinie 13.00 

mundurowi zatrzymali subaru 
oraz kierowcę, mieszkańca po-
wiatu krakowskiego. Mężczyzna 
i pojazd pasowały do wcześniej-
szych informacji – mówi st. asp. 
Marcin Impert z KPP Lipno.

42-latek został zatrzymany 
i doprowadzony do jednostki po-
licji. W środę (17.01) został prze-
słuchany i złożył wyjaśnienia. 
Usłyszał zarzut prezentowania 
treści pornograficznych osobie 
małoletniej. Następnie został 
doprowadzony do prokuratury, 
która zarzut utrzymała. Prokura-
tor po analizie sprawy zastosował 
względem mężczyzny dozór, za-
kaz opuszczania kraju oraz porę-
czenie majątkowe.

(ak), fot. KPP Lipno

Zimowy alarm 
nie tylko na drogach
SKĘPE  Mieszkańcy apelują o odśnieżanie dróg gminnych, wła-
dze proszą o cierpliwość, rozsądek i zapewnianie bezpieczeństwa 
zimowego na swoich posesjach. – Wszystkie ulice i uliczki już są 
lub będą za chwilę odśnieżone – zapewnił nas burmistrz Skępe-
go Piotr Wojciechowski

Kikół

Chciał porwać 13-latkę!
Policjanci z Kikoła zatrzymali mężczyznę, który chciał 
nakłonić 13-letnią dziewczynkę, by ta wsiadła do jego 
auta. Co gorsze 42-latek był obnażony. Teraz grozi mu 
do 3 lat więzienia za prezentowanie treści pornogra-
ficznych nieletniej.
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Lipno Dobrzyń nad Wisłą
Najważniejszy bal za nimi
Egzamin maturalny za pasem, 
a skoro tak to mamy czas stud-
niówek. Jako pierwsi w powiecie 
lipnowskim świętowali w sobotę 
uczniowie Zespołu Szkół im. Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzy-
niu nad Wisłą

str. 4

Tłuchowo
Kto zostanie osobowością roku?
W niedzielę 28 stycznia odbędzie się 
gala Tłuchowianin Roku 2017. Kto 
w tym roku zdobędzie zaszczytny 
tytuł? Dowiemy się już wkrótce

O G Ł O S Z E N I E



W minionym tygodniu Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Lipnie 
otrzymała od Andrzeja Dudy, pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oficjalne podziękowanie za udział 
w tegorocznej edycji Narodowego 
Czytania.

– Do listu dołączony jest pięk-
ny okolicznościowy egzemplarz 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskie-
go, z dedykacją pary prezydenckiej. 

W imieniu organizatorów raz jesz-
cze pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy wzięli udział w akcji 
i już dziś zapraszam na przyszło-
roczną edycję, której motywem 
przewodnim będzie stulecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
– mówi Ewa Charyton., szefowa 
MBP Lipno.

I my, razem z czytelnikami już 
czekamy na kolejną edycję i pomy-
sły niezastąpionych lipnowskich 
bibliotekarek. Przypomnijmy, że 
w tym roku organizatorzy lokalnej 
akcji czytelniczej nie tylko zadbali 
o egzemplarze dzieła i jego inter-
pretatorów, ale też przygotowali 
odpowiednią scenografię i kostiu-
my, a nawet zorganizowali staro-
polskie wesele.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W tym roku przedstawienie 
bożonarodzeniowe po lipnowsku 
pod tytułem „Kolor nadziei” wy-
myśliła Katarzyna Malinowska. To 
jej wizja najbardziej przypadła do 
gustu komisji konkursowej. Pró-
by dobiegają końca, a w przyszłą 
niedzielę aktorzy-amatorzy staną 
przed pełną salą kinową i zagra-
ją po to, żeby poprawić humor 
mieszkańcom i zabrać pieniądze 
na zajęcia feryjne odbywające się 
w jednostkach miejskich i poczę-
stunek dla dzieci.

W niedzielny wieczór, 4 lutego 
na scenie kina Nawojka zobaczy-
my w aktorskim wcieleniu między 
innymi ks. Henryka Kołodziejczy-
ka – proboszcza parafii Michała 
Kozala w Lipnie, szefa Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych 
Marcina Kawczyńskiego, dyrek-
tora Miejskiego Centrum Kultu-

ralnego Arkadiusza Świerskiego, 
szefa Spółdzielni Mieszkaniowej 
Macieja Kmitę, dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 Jacka Goździa, 
radnych miejskich, pracowników 
ratusza, biblioteki, domu kultu-
ry i nie tylko. Ta plejada naszych 
gwiazd opowie widzom o bożym 
narodzeniu po lipnowsku. 

Reżyserką przedstawienia 
jest Anna Sawicka Borkowicz.

Bilety (w cenie 20 złotych) 
można nabywać w sekretaria-
cie Miejskiego Centrum Kultury 
w Lipnie przy ulicy Piłsudskie-
go. Organizatorzy (Urząd Miej-
ski w Lipnie i MCK) zaplanowali 
dwa spektakle: o godzinie 17.00 
i 19.00. Dochód z charytatywne-
go przedstawienia będzie trady-
cyjnie przeznaczony na zajęcia 
dla dzieci.

Lidia Jagielska

Mammografia, czyli rentge-
nowskie badanie piersi, to wciąż 
najbardziej skuteczna metoda 
w diagnostyce wczesnych obja-
wów raka piersi. Wczesne wykry-
cie tego nowotworu gwarantuje 
niemal 100 procent pewności na 
wyleczenie choroby, dlatego więc 
warto się badać, tym bardziej, ze 
jest to akcja bezpłatna. Co więcej, 
mammografia jest badaniem bez-
piecznym i wykonywanym przy 
użyciu minimalnej dawki promie-
niowania rentgenowskiego.

Szansę na skorzystanie z bez-
płatnego badania piersi mieszkan-
ki Lipna będą miały już 8 lutego. 
Mammobus będzie stacjonował 
na placu Dekerta.

– Zachęcam do wykonania 
darmowego badania, dzięki które-
mu my kobiety, mamy szansę na 
dłuższe i szczęśliwsze życie – ape-
luje lekarz Małgorzata Cymerman, 
specjalista radiologii i diagnostyki 
obrazowej. – Nasi specjaliści wy-
konują badanie za pomocą no-
woczesnego sprzętu, jest szybkie 
i całkowicie bezpieczne, a wielu ko-
bietom uratowało życie. Rak piersi 
co roku odbiera życie kilkunastu 
tysiącom polskich kobiet, naszym 
mamom, siostrom, przyjaciół-
kom. Często kobiety zbyt późno 
dowiadują się, że są chore. Rak nie 
boli, w początkowym stadium nie 
wpływa źle na nasze samopoczu-
cie, dlatego rzadko zadajemy sobie 

pytanie, czy ta choroba może nas 
dotyczyć. Mammografia pozwala 
to skutecznie sprawdzić.

Jest to już kolejna edycja ba-
dań profilaktycznych realizowa-
nych w regionie w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi. Program 
bezpłatnego badania piersi skie-
rowany jest do kobiet w wieku od 
50. do 69. roku życia, które nie 
wykonywały mammografii przez 
co najmniej 24 miesiące.

Zapisy już trwają. Rejestracja 
odbywa się od poniedziałku od 
piątku w godzinach od 8.00 do 
20.00 pod numerem telefonu 58 
666 24 44.

Badanie w mammobusie od-
będzie się po okazaniu dowodu 
osobistego. Kobiety posiadające 
wyniki poprzednich badań mam-
mograficznych powinny zabrać je 
ze sobą celem porównania i po-
stawienia skutecznej diagnozy. Ak-
cję finansuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Kobiety otrzymają wynik 
badania pocztą w ciągu trzech ty-
godni od dnia wykonania mam-
mografii.   

Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne

W lipcu ubiegłego roku tłu-
chowscy radni przegłosowali 
uchwałę w sprawie rewitaliza-
cji trzech miejscowości. Decyzją 
większości wybór padł na sołec-
twa: Kłobukowo, Suminek i Źró-
dła. Zaproponowane projekty 
rewitalizacyjne w gminie Tłucho-
wo opierały się głównie na dzia-
łaniach w sferze społecznej, a ich 
dopełnianiem miały być przed-
sięwzięcia infrastrukturalne. 
W przypadku Suminka rewitali-
zacja była zaplanowana na orga-
nizację szkoleń dla mieszkańców, 
kursów przekwalifikowujących 
lub podnoszących umiejętności 
zawodowe. Pojawił się także po-
mysł utworzenia klubu seniora. 
Podobny plan obejmował Źródła. 
Natomiast priorytetem dla Kło-
bukowa było podniesienie wśród 

mieszkańców aktywności poprzez 
zajęcia językowe dla dzieci i mło-
dzieży, a także spotkania grupowe 
i indywidualne z psychologiem.

Przy ustalaniu obszaru zde-
gradowanego na terenie gminy 
pod uwagę branych było kil-
ka wskaźników. Jeden z nich to 
przestępstwa kryminalne, które 
miały miejsce w gminie. – Oka-
zuje się, że komisja w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu, do 
której trafił wniosek, odrzuciła to 
kryterium z uwagi na bardzo ni-
ski współczynnik tego wskaźnika 
w Tłuchowie i pozostałych sołec-
twach – mówi Krzysztof Dąbkow-
ski, włodarz gminy.

W związku z tym po ponow-
nej analizie obszaru zdegradowa-
nego samorządowcy zadecydo-
wali, że zmiany konieczne są, jak 

było wcześniej ustalone, w Kło-
bukowie, lecz już nie w Suminku 
i w Źródłach, tylko w dwóch Tu-
rzach, Wilczej i Nowej.

Działania rewitalizacyjne 
w wytypowanych sołectwach 
przewidziane są na lata 2018-2023. 
Znalazły się wśród nich utworze-
nie klubów seniora, przebudo-
wa świetlic wiejskich, spotkania 
z psychologiem oraz moderniza-
cja dróg, prowadzących do obiek-
tów użyteczności publicznej. 
Działania na obszarach zdegrado-
wanych będą opiewać na kwoty 
wahające się od 200 tys. do 400 
tys. złotych. Każda z inwestycji 
zostanie dofinansowana z środ-
ków unijnych w wysokości ponad 
85% kosztów kwalifikowanych.

(mb-g)
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Podziękowania 
od prezydenta

VIP-y na scenę

Podziękowania od prezydenta RP Andrzeja Dudy za 
udział w Narodowym Czytaniu wpłynęły do naszej 
książnicy publicznej.

4 lutego o godzinie 17.00 i 19.00 w kinie Nawojka swo-
je talenty aktorskie zaprezentują gwiazdy tegorocz-
nych jasełek lipnowskich. Scenarzystą jest Katarzyna 
Malinowska, a reżyserem Anna Sawicka Borkowicz.

Lipno

Lipno
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Zmiany w planie 
rewitalizacji

gMinA TŁuCHoWo  Po kilku tygodniach regularnych spo-
tkań  i dokładnej analizy terenu zapadła decyzja w sprawie 
rewitalizacji w gminie Tłuchowo. Jednak zmiany czekają inne 
sołectwa niż początkowo zakładano

Lipno

Profilaktyka za darmo
W lutym mieszkanki naszego miasta będą mogły wykonać bezpłatne badanie 
piersi. Mammobus będzie stacjonował na placu Dekerta. Akcja skierowana jest 
do kobiet powyżej 50. roku życia. Rejestracja już trwa.
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53-latek zmarł 
z wychłodzenia

Zimowy alarm...

W nocy z niedzieli na poniedziałek (14-15.01) straża-
cy i policja odnaleźli na polu w Wolęcinie ciało 53-
letniego mężczyzny. O sprawie informowaliśmy tak-
że w poprzednim wydaniu CLI. Są już wyniki sekcji 
zwłok denata.

Gmina Kikół

Skępe

Złote pary
SKĘPE  18 stycznia jedenaście par małżeńskich z miasta 
i gminy Skępe świętowało złoty jubileusz. Z okazji pięćdzie-
siątej rocznicy ślubu mieszkańcy otrzymali z rąk wicewoje-
wody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlau medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę

Przypomnijmy, że ok. godz. 
23.00 zaginięcie mężczyzny zgło-
siła na policję rodzina. Wszczęty 
został alarm i zarządzono po-
szukiwania. Po kilku godzinach 
służby ratunkowe dokonały ma-
kabrycznego odkrycia. – Ciało 
53-latka ujawniono w polu. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
mężczyzna wracał skrótami do 
domu – mówi st. asp. Marcin 
Impert z Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie.

W ubiegłym tygodniu prze-
prowadzono sekcję zwłok męż-

czyzny. To jednak jeszcze nie ko-
niec prokuratorskiego śledztwa. 
– Przyczyną zgonu było wychło-
dzenie organizmu. Na ciele nie 
było ran. Wykluczyliśmy udział 
osób trzecich. Do sprawdzenia 
pozostaje jeszcze kwestia, czy 
denat był pod wpływem alkoho-
lu – mówi prokurator rejonowy 
z Lipna Alicja Cichosz.

W związku z wykluczeniem 
udziału osób trzecich śledztwo 
prowadzone jest w sprawie, a nie 
przeciwko komuś.

(ak)

Podobnie jak przed półwie-
czem, tak i teraz jedenaście par 
małżeńskich odwiedziło skępski 
Urząd Stanu Cywilnego i ponow-
nie stanęło przed urzędnikami. 
Tym razem plany i niepewność 
zastąpiły podsumowania i do-
świadczenie. Pełnych miłości 
i uwielbienia uśmiechów nie 
zabrakło na twarzach jubilatów. 
Były kwiaty, goście i życzenia 
oraz, jak to w USC bywa, pod-
niosła atmosfera.

Medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznane 
przez prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej zostali w czwar-

tek odznaczeni: Anna i Ryszard 
Szewczykowie ze Skępego, Gra-
żyna i Aleksander Stefańscy ze 
Skępego, Teodozja i Czesław 
Małkiewiczowie z Obozu, Kry-
styna i Dionizy Karpińscy ze 
Skępego, Barbara i Bonifacy Za-
lewscy z Łąkiego, Jerzy i Krysty-
na Chylowie z Głęboczka, Zofia 
i Józef Cackowscy z Wólki, Kry-
styna i Kazimier Grudzińscy ze 
Skępego, Barbara i Ryszard Pio-
trowscy ze Skępego, Krystyna 
i Janusz Witkowscy z Łąkiego 
oraz Teresa i Andrzej Lipscy ze 
Skępego.

W uroczystości oprócz bli-

skich uczestniczył wicewoje-
woda kujawsko-pomorski Jó-
zef Ramlau, burmistrz Skępego 
Piotr Wojciechowski i zastępca 
kierownika skępskiego Urzędu 
Stanu Cywilnego Teresa Troja-
nowska. O stronę artystyczną 
zadbali najmłodsi mieszkańcy 
miasta i gminy Skępe, czyli mi-
lusińscy z przedszkolu publicz-
nych w Skępem i Wiosce. Było 
tanecznie i śpiewająco. Jak przy-
stało na ważną uroczystość były 
też wspomnienia i słodki poczę-
stunek.

Lidia Jagielska, 
fot. UMiG Skępe

ciel lub zarządca obiektu budow-
lanego jest obowiązany zapewnić, 
dochowując należytej staranności, 
bezpieczne użytkowanie obiektu 
w razie wystąpienia intensyw-
nych opadów atmosferycznych. 
Następnie, zgodnie z art. 62 ust. 1 
pkt 4 prawa budowlanego obiekt 
powinien podlegać kontroli w sy-
tuacji wystąpienia intensywnych 
opadów śniegu, w przypadku gdy 
może to powodować powstanie 
zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska.

Uwaga na ogrzewanie
Do mieszkańców miasta 

i gminy Skępe apeluje też komen-
dant zarządu gminnego Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Skępem 
Grzegorz Czarnecki. Chodzi o za-
pewnienie bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego w okresie grzew-
czym.

– Wraz z nastaniem chło-
dów zwiększyła się ilość pożarów 
powstałych w związku z ogrze-
waniem pomieszczeń – apelu-
je Grzegorz Czarnecki. – W celu 
ochrony życia, zdrowia i mienia 
apeluję do mieszkańców, aby ko-
rzystali z urządzeń grzewczych 
zgodnie z zasadami bezpieczeń-
stwa pożarowego, a także zadbali 
o czystość i drożność przewodów 
kominowych i wentylacyjnych. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
przy piecach grzewczych nie 
gromadzić materiałów palnych 
oraz zainstalować czujniki czadu 
i dymu.

A więc, byle do wiosny. 
Lidia Jagielska, 
fot. nadesłane

dokończenie ze str. 1
Najważniejsze dzieci
Burmistrz Wojciechowski 

wyjaśnia nam, że sprzęt zimowe-
go utrzymania najpierw kierowa-
ny jest w rejony dowozu dzieci 
i młodzieży do szkół, następnie 
na główne arterie miasta i gmi-
ny, a potem sukcesywnie na ulice 
osiedlowe. Mamy jednak zapew-
nienie, że dotrze wszędzie i każda 
uliczka w Skępem będzie prze-
jezdna.

Zimowe obowiązki spoczy-
wają także na właścicielach nie-
ruchomości. Oprócz odśnieżenia 
terenu posesji i przylegającego 
do niej chodnika odśnieżać trze-
ba dachy i usuwać sople. Jednym 
słowem chodzi o zapewnienie zi-
mowego bezpieczeństwa.

Obowiązki mieszkańców
– Odśnieżanie dachu i usu-

wanie sopli należy do obowiązków 
właściciela bądź zarządcy nie-
ruchomości – informuje w wy-
danym komunikacie Zbigniew 
Małkiewicz, sekretarz miasta. – 
Szczególną uwagę należy zwrócić 
na budynki o powierzchni prze-
kraczającej 2 tysiące metrów kwa-
dratowych oraz o powierzchni 
dachów wynoszącej ponad tysiąc 
metrów kwadratowych, między 
innymi hipermarkety, hale tar-
gowe, sportowe, magazyny. Obo-
wiązujące przepisy na szczeblu 
ustawowym nie wskazują wprost 
obowiązku odśnieżania dachów 
budynków. Jednak art. 61 pkt 2 
ustawy prawo budowlane, mimo 
niewyartykułowania wprost ta-
kiego obowiązku, nie pozostawia 
wątpliwości. Zgodnie z nim właści-
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Kto zostanie osobowością roku?
TŁUCHOWO  W niedzielę 28 stycznia odbędzie się gala Tłuchowianin Roku 2017. Kto w tym roku zdobę-
dzie zaszczytny tytuł? Dowiemy się już wkrótce

W 2014 roku statuetkę Tłuchowianina Roku odebrał Tadeusz Wyrostkiewicz

Bezpieczni w sieci
W miniony poniedziałek piątoklasiści z „dwójki” 
uczestniczyli w bibliotecznych warsztatach zorgani-
zowanych w czytelni miejskiej książnicy publicznej 
pod hasłem „Internetowe niebezpieczeństwo”.

Tłuchowo

Seniorki ćwiczą od dekady
Dziesięć lat działalności mają za sobą aktywne seniorki z gminy Tłuchowo, które 
dwa razy w tygodniu uczestniczą aerobiku. W ubiegły czwartek panie spotkały 
się, by wspólnie świętować.

Lipno

To było pouczające spotkanie. 
Internet to kopalnia wiedzy, ale też 
pułapka dla młodych. By bezpiecz-
nie korzystać z tego źródła infor-
macji, trzeba mieć określoną wie-
dzę i świadomość czyhających tam 
zagrożeń. Niewątpliwie taką wiedzę 
posiadają uczniowie klasy V c Szko-
ły Podstawowej nr 2.

– 15 stycznia w czytelni naszej 
biblioteki uczniowie uczestniczyli 
w lekcji bibliotecznej, przeprowa-
dzonej w formie warsztatów – 
mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lipnie Ewa Charyton. 
– Temat spotkania świetnie wpisał 
się w działalność czytelni, ponieważ 
od wielu lat istnieje u nas czytelnia 

internetowa. W szkole, na lekcjach 
z panią Małgorzatą Kowalską-Tu-
szyńską, uczniowie obejrzeli filmy 
dotyczące zagrożeń wynikających 
z nieodpowiedzialnego korzystania 
z internetu. Spotkanie u nas było 
więc podsumowaniem zdobytej 
wiedzy. Uczniowie podzielili się 
również osobistymi przypadkami, 
w których doświadczyli zagrażają-
cych sytuacji. Efektem końcowym 
warsztatów było wykonanie oraz 
prezentacja plakatów edukacyj-
nych obrazujących skutki nieprze-
strzegania zasad bezpiecznego sur-
fowania w sieci.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Panie z gminy Tłuchowo dbają 
o swoją kondycję fizyczną już od 
dziesięciu lat. Ten okrągły jubileusz 
postanowiły uczcić w kawiaren-
ce „Zakątek” prowadzonej przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „Jagna”. 
Z gratulacjami i życzeniami dla tłu-
chowianek pośpieszyli zaproszeni 
goście, a wśród nich między innymi 
wójt gminy Krzysztof Dąbkowski 
oraz Katarzyna Jankowska, trener-
ka, która jest z seniorkami od de-
kady. – To dzięki naszej Kasi oraz 

dotacjom z urzędu nasze spotkania 
cieszą się coraz większą popularno-
ścią. Te zajęcia dają nam ogromną 
satysfakcję jak również okazję do 
spotkań i wyjścia z domu – mówiły 
seniorki z Tłuchowa.

Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu. Tłuchowianki ćwiczą 
od jesieni do wiosny, przez około 
cztery miesiące. Początkowo był 
to program zajęć przeznaczony dla 
kobiet po 50. roku życia. Jednak do 
tych pań szybko dołączyły młodsze 

uczestniczki. Każde zajęcia odby-
wają się przy muzyce, co znacznie 
uatrakcyjnia godzinne spotkanie. 
Zestawy ćwiczeń dostosowane są 
możliwości ruchowych pań.

Panie nie zamierzają poprze-
stać na jednej dekadzie. Kondycja 
jaką nabrały dodaje im energii do 
działania i oczywiście dalszych ćwi-
czeń.

Milena Bednarz-Gajus
fot. nadesłane

W niedzielę w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tłuchowie po 
raz czternasty odbędzie się uro-
czystość wręczenia honorowej 
nagrody w konkursie Tłuchowia-
nina Roku. Pomysłodawcą i ini-
cjatorem corocznego przyzna-
wania zaszczytnego tytułu jest 
ks. Andrzej Zakrzewski, miejsco-
wy proboszcz. Plebiscyt ma na 
celu promowanie ludzi czynu, 
którzy rozsławiają swoją małą 

ojczyznę.
O wyborze Tłuchowianina 

Roku decyduje specjalnie powo-
łana kapituła, która liczy dwuna-
stu członków i powoływana jest 
na okres trzech lat. W jej skład 
wchodzą tylko stali mieszkańcy 
gminy Tłuchowo. Niezmiennym 
członkiem kapituły jest wójt, 
który nie może kandydować do 
nagrody.

Zwycięzcą konkursu zostaje 

osoba, która swą aktywnością 
i zaangażowaniem wnosi pozy-
tywny wkład w funkcjonowanie 
i rozwój gminy Tłuchowo. Lau-
reatami mogą również zostać 
osoby, które nie mieszkają na 
terenie gminy, jednak w sposób 
szczególny się dla niej zasłużyły.

Kandydatury zgłaszają 
mieszkańcy poprzez wrzucenie 
karteczki z nazwiskiem wybranej 
osoby do skrzynki kontaktowej. 
Propozycje powinny zawierać 
uzasadnienie oraz podpis zgła-
szającego. Nagroda przyznawana 
jest poprzez tajne głosowanie, 
a o wyniku decyduje bezwzględ-
na większość głosów. Laureat 
otrzyma statuetkę Tłuchowiani-
na Roku.

Za każdym razem figura 
przedstawia co innego w zależ-
ności, kto jest zwycięzcą i z jaką 
formą działalności ta osoba jest 
związana. W ubiegłym roku 
laureat był zbiorowy. Nagrodę 
otrzymał Gminny Zespół Spor-
towy Tłuchowia. W uzasadnieniu 

mogliśmy przeczytać, że człon-
kowie klubu, to ludzie z pasją, 
którzy kochają piłkę nożną i po-
święcają jej wiele swojego wolne-
go czasu. Także współorganizują 
imprezy gminne na stadionie 
oraz osiągają sukcesy sportowe. 
Jak na prawdziwych sportowców 
przystało, statuetka była oczy-
wiście z piłkarskim akcentem. 

Jeszcze nie wiadomo kto zo-
stanie laureatem nagrody, gdyż 
członków kapituły obowiązuje 
tajemnica od chwili podjęcia de-
cyzji o przyznaniu nagrody, do 
oficjalnego ogłoszenia wyników. 
Dodajmy, że w gronie laureatów 
plebiscytu są m. in. prezydent 
RP Lech Wałęsa, wieloletni peda-
gog Tadeusz Wyrostkiewicz, czy 
sportowiec Wojciech Bógdał.

Jak co roku na zakończenie 
uroczystości przygotowana jest 
część artystyczna wraz z nie-
spodzianką. Tym razem jako 
gwiazda wieczoru, na scenie wy-
stąpi Dorota Osińska. To postać 
Szerszej publiczności dała się 

poznać w programie The Voice 
Of Poland, w którym zajęła II 
miejsce. Dorota wydała cztery 
debiutanckie albumy. Na swoim 
koncie ma także występ w du-
ecie z Jose Carrerasem oraz IV 
miejsce w polskich preselekcjach 
do konkursu Eurowizja 2016.

Podczas uroczystości przy-
znawana jest również nagroda 
Srebrne Pióro, dla ludzi o po-
nadprzeciętnej osobowości, któ-
rzy słowem pisanym promują 
zarówno gminę jak i parafię. 
W ubiegłym roku wyróżnienie to 
odebrała Marzanna Grudnicka-
Sławińska, nauczycielka pracu-
jąca w miejscowej szkole, która 
pismem, rysunkiem i fotogra-
fią sławi swoją małą ojczyznę. 
W czyje ręce trafi czternasta już 
statuetka  Tłuchowianina roku? 
Dla kogo gala konkursu okaże 
się szczęśliwa? Dowiemy się już 
w niedzielę o 17.00. Relacja w ko-
lejnym CLI.

(mb-g), fot. archiwum
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Uczcili święto
Dzień Babci i Dziadka obchodzili też w wyjątkowy 
sposób mieszkańcy Bętlewa. Sołectwo wspólnym wy-
siłkiem przygotowało uroczystość dla seniorów.

Gmina Wielgie

Bal trzech sołectw
W sobotę 20 stycznia mieszkańcy Suszewa, Szczepa-
nek i Podkłokocka bawili się na balu karnawałowym 
połączonym z choinką dla dzieci.

Gmina Wielgie

Artystycznie 
dla babć i dziadków

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Z okazji Dnia Babci i Dziadka przy-
padającego na 21 i 22 stycznia Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” 
w niedzielne popołudnie zorganizował uroczystą akademię 
środowiskową

W niedzielę od godz. 15.00 
w świetlicy wiejskiej spotkali się 
mieszkańcy wsi. Tradycyjnie już 
działania koordynowała sołtys 
Małgorzata Krajewska, a w orga-
nizację uroczystości włączyły się 
panie z koła gospodyń. Wyjątko-
wą oprawę zapewniła miejscowa 
młodzież. Był też występ gmin-
nej orkiestry dętej, której kilko-

ro członków pochodzi właśnie 
z Bętlewa. Spotkanie było przede 
wszystkim okazją do uhonorowa-
nia babć i dziadków. Mieszkańców 
odwiedził wójt Tadeusz Wiewiór-
ski z przewodniczącą rady gminy 
Haliną Sztypka. Więcej zdjęć znaj-
dziecie na lipno-cli.pl.

(ak), fot. nadesłane

Impreza rozpoczęła się 
o godzinie 15.00, a miejscem 
zabawy była świetlica wiejska 
w Suszewie. Na wszystkich cze-
kał poczęstunek, była muzy-
ka na żywo i sporo atrakcji dla 
najmłodszych. Właśnie z myślą 

o milusińskich w Suszewie or-
ganizują podobną imprezę już 
po raz kolejny. – Impreza jest 
przede wszystkim dla dzieci, 
a przy okazji to możliwość in-
tegracji dla wszystkich. Robimy 
to co roku. Przyszło kilkadzie-

siąt dzieciaków, więc frekwencja 
jest dobra. Najważniejsze, żeby 
dzieci dobrze się bawiły – mówi 
Mirosław Dynakowski, sołtys Su-
szewa.

Na balu pojawili się m. in. 
wójt Tadeusz Wiewiórski i prze-
wodnicząca rady gminy Halina 
Sztypka. Wśród najmłodszych 
nie brakowało dzieci w strojach 
karnawałowych. – Bawimy się 
bardzo dobrze. Fajnie, że jest 
muzyka i tyle koleżanek i kole-
gów – przyznali mali uczestni-
cy.

(ak), fot. nadesłane

Oprócz bohaterów wieczoru 
na widowni zasiadła także wice-
burmistrz Marzena Niekraś, któ-
ra złożyła w imieniu burmistrza 
Jacka Waśko życzenia wszystkim 
babciom i dziadkom. – Życzę 
wam zdrowia, pomyślności oraz 
pogody ducha. Pamiętajmy, że 
babcia i dziadek to skarb, który 
każdy wnuk powinien pielęgno-
wać – mówiła Marzena Niekraś.

Dla najważniejszych gości 

zebranych na widowni dzieci 
z Przedszkola Samorządowego 
im. Kubusia Puchatka przygoto-
wały występ artystyczno-wokal-
ny pod okiem Małgorzaty Rut-
kowskiej. Przedszkolaki śpiewały 
i recytowały wiersze, które te-
matyką nawiązywały do obcho-
dzonego święta, a wszystko po to, 
aby sprawić radość swoim dziad-
kom.

Następnie na scenę wkro-

czyły sekcje taneczne, działające 
przy DDK „ŻAK”, które popisały 
się przed dziadkami umiejętno-
ściami tanecznymi. Na koniec 
wystąpił gość specjalny wieczoru 
– Martyna Oksiak wraz z zespo-
łem. Ze sceny popłynęły piosen-
ki z repertuaru znanych polskich 
gwiazd m. in. Anny Jantar i An-
drzeja Zauchy.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Dla nich wszystko
W Olesznie zadbali o to, by w minioną niedzielę star-
si mieszkańcy wsi poczuli się wyjątkowo. W świetlicy 
wiejskiej zorganizowano Dzień Babci i Dziadka.

Gmina Wielgie

Dla mieszkańców Oleszna spo-
tkania integracyjne to nie nowość. 
Początek roku zwykle kojarzył się 
ze świętem wszystkich babć i dziad-
ków. Nie inaczej było i tym razem. 
O godz. 15.00 zainteresowani spo-
tkali się na okolicznościowej uro-
czystości. Były występy artystyczne 
uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Zaduszni-
kach. Jak zwykle przygotowaniem 
dzieci zajęła się Jadwiga Dudzińska.

O to, by seniorzy czuli się tego 
dnia jak najlepiej oraz o ich podnie-
bienia zadbały panie z koła gospo-

dyń oraz druhowie z OSP Oleszno. 
Razem z mieszkańcami tradycyjnie 
biesiadowali wójt Tadeusz Wiewiór-
ski oraz przewodnicząca gminnej 
rady Haliny Sztypka. Czas upłynął 
szybko, a kolejna okazja do uhono-
rowania babć i dziadków już za rok. 
Więcej zdjęć znajdziecie na naszej 
stronie lipno-cli.pl.

(ak)
 fot. nadesłane

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Studniówkowe szaleństwo w ZST
LIPNO  W minioną sobotę uczniowie czwartych klas Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli w balu 
studniówkowym. Podczas oficjalnej części wspominano o sukcesach, a także porażkach, których uczniowie 
doświadczyli przez ostatnie cztery lata nauki. Tej nocy chociaż na chwilę zapomnieli o trudnych momen-
tach, a także zbliżającej się maturze

Impreza odbyła się w zajeź-
dzie Kama Kowalski w Rumunkach 
Skępskich. O godz. 19.00 studniów-
kę otworzyła dyrektor ZST.

– Nadeszła długo przez was 
oczekiwana noc – zwróciła się do 
uczniów ZST dyrektor Ewa Jusz-
czyk. – Bal studniówkowy to waż-
ne wydarzenie w życiu. Wspomina 
się go jako jedno z ważniejszych 
przeżyć w szkole średniej. Ten bal 
zamyka pewien okres w waszym 
życiu i jednocześnie rozpoczyna 
nowy. Od jutra będziecie myśleć 
już tylko o maturze, a ten bal bę-
dzie już wspomnieniem. Życzę 
wam, abyście uzyskali świadectwo 
dojrzałości i realizowali plany za-
wodowe.

Wśród zaproszonych gości był 
starosta lipnowski Krzysztof Ba-
ranowski wraz z małżonką, grono 
pedagogiczne oraz przedstawicie-
le rodziców.

– Za 100 dni przyjdzie ważny 
dla was dzień, ale on będzie rów-
nież ważny dla waszej pani dyrek-
tor, nauczycieli, a także dla mnie. 
Też będę go przeżywał razem 
z wami. Liczę, że wszyscy, którzy 
przystąpią do matury, zwyciężą. 
Przygotujcie się jeszcze do tego, 
a dziś śmiejcie się, bawcie i cieszcie 
sobą – mówił starosta lipnowski, 
Krzysztof Baranowski.

Podczas tego wieczoru tego-
roczni maturzyści oficjalnie po-
dziękowali dyrekcji ZST za organi-

zowanie życia szkoły i możliwość 
nauki, a także nauczycielom za 
włożony wkład i zaangażowanie 
w ich wychowanie i nauczanie. 
Szczególne podziękowania zło-
żono wychowawcom trzech klas, 
które uczestniczyły w balu stud-
niówkowym.

Po przemówieniach przyszedł 
czas na tradycyjnego poloneza, 
a potem na zabawę do białego 
rana.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wśród zaproszonych gości był starosta lipnowski Krzysztof Baranowski

Dyrektor szkoły Ewa Juszczyk oficjalnie otworzyła bal studniówkowy Uczniowie podziękowali gronu pedagogicznemu

Na balu nie zabrakło przedstawicieli rodziców Maturzyści zatańczyli poloneza

Wybrane pary wykonały także dodatkowy pokaz Podczas balu wzniesiono także toast za pomyślność na egzaminie maturalnym
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Tradycyjnie już miejscem stud-
niówki przyszłych absolwentów 
dobrzyńskiej szkoły był gościniec 
Orbaś ze Szpiegowa. Impreza za-
częła się o godz. 19.00. Zaczęło się 
od uroczystych przemówień oraz 
wręczenia kwiatów przez uczniów 
dla dyrekcji szkoły, grona pedago-
gicznego i przedstawicieli rodzi-
ców. Jak podkreślali sami młodzi 
ludzie, nie byłoby ich w tym miej-
scu, gdyby nie pomoc wszystkich 
wymienionych. Tradycyjnie stud-
niówkę otworzyła dyrektor Kata-
rzyna Piątkowska.

– Do matury już tylko sto dni, a 

zatem przed wami czas wytężonej 
pracy i nauki, ale dziś nie myślcie o 
tym. Teraz macie swój bal. Bawcie 
się wspaniale, by wspomnienia tego 
wieczoru towarzyszyły wam przez 
długie lata. Tak jak życzę wam do-
brej zabawy, tak życzę i kompletu 
zdanych egzaminów maturalnych 
– mówiła do swoich uczniów dy-
rektor Piątkowska.

Z ramienia organu prowadzą-
cego dla szkoły, czyli starostwa po-
wiatowego w Lipnie na studniów-
ce pojawiła się radna powiatowa 
Maria Kulig. Razem z przyszłymi 
absolwentami bawili się pedago-

dzy i rodzice. Do tańca przygrywał 
zespół Legato, a o podniebienia 
uczestników zabawy dbała obsługa 
gościńca Orbaś.

Studniówka trwała do białego 
rana. Byliście i chcecie przeżyć to 
jeszcze raz? Były tam wasze dzie-
ci, znajomi? Koniecznie zobaczcie, 
jak bawili się na studniówce 2018. 
Oglądajcie zdjęcia. Bardzo obszer-
na galeria dostępna jest na naszym 
portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Kilka słów wprowadzenia

Prym na balu wiodły piękne dziewczęta

Grono pedagogiczne

Humory dopisywały
W pierwszej parze poloneza tańczyła 
dyrektor Katarzyna Piątkowska

Impreza musiała się udać

Przystojni kawalerzy

Toast za powodzenie egzaminu maturalnego

Synchronizacja była nienaganna

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Najważniejszy bal za nimi
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Egzamin maturalny za pasem, a skoro tak to mamy czas studniówek. Jako pierwsi 
w powiecie lipnowskim świętowali w sobotę uczniowie Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Do-
brzyniu nad Wisłą
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Na początku spotkania dzieci 
z Niepublicznego Punktu Przed-
szkolnego w Rachcinie zapre-
zentowały spektakl pt. „Zima”. 
Małych aktorów oglądały ich ro-
dziny.

– W zaledwie dwa tygodnie 
dzieci przygotowały się do przed-
stawienia o zimie. Wcześniej pra-
cowały nad jasełkami. Zabawa, 
którą organizujemy jest pomy-
słem na wyjście z domu. Służy 
integracji lokalnego środowiska 
– opowiada Agnieszka Makowska, 
dyrektor Punktu Przedszkolnego 
w Rachcinie.

Później nadszedł czas za-
bawy. Dzieci nie trzeba było do 
tego specjalnie zachęcać. Tań-
czyły i biegały po całej remizie. 
Był to bal kostiumowy, więc ro-
dzice wspólnie ze swoimi po-
ciechami zadbali o odpowiednie 
stroje. W tym dniu dziewczynki 
mogły poczuć się księżniczkami, 

a chłopcy super bohaterami. Za-
bawę prowadził animator z Klau-
nolandii, który uczył dzieci ukła-
dów choreograficznych, a także 
obdarowywał balonami prze-
kształconymi w różne zwierzęta 
i przedmioty. Do zabawy także 
włączyli się dorośli.

Choinka nie mogła odbyć się 
bez udziału świętego mikołaja, 
który dojechał na zabawę z wor-
kiem pełnym prezentów. Spotka-
nie umiliła także degustacja do-
mowych ciast.

Organizacja choinki w Rach-
cinie wiąże się z długoletnią tra-
dycją. O pierwszym spotkaniu 
tego typu wspomina kronika 
szkolna już w 1925 roku. Mała sal-
ka szkolna zgromadziła wtedy ro-
dziców i dzieci, które popisywały 
się kolędami, wierszykami. Każde 
z nich otrzymało słodycze.

W sołectwie Rachcin nie bra-
kuje także chętnych dorosłych 

do wspólnej zabawy i integracji. 
Kilkadziesiąt osób wzięło udział 
w organizowanej choince dla do-
rosłych, która odbyła się w mi-
nioną sobotę w Rachcinie, tuż po 
spotkaniu dla dzieci.

– Jesteśmy otwarci na róż-
nego typu inicjatywy, które mają 
służyć integracji lokalnego śro-
dowiska, dlatego udostępniamy 
w tym celu salę w naszej remizie 
– mówi Karol Kostrzewski, prezes 
OSP w Rachcinie.

Idea zabawy polega na tym, 
że każdy uczestnik przynosi ze 
sobą jakieś potrawy, a później 
wszyscy się nimi dzielą i biesia-
dują przy wspólnym stole. Bawią 
się również razem na parkiecie. 
Po części dla najmłodszych była 
również część dla dorosłych balo-
wiczów. Więcej zdjęć znajdziecie 
na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Impreza połączyła różne pokolenia

Na parkiecie można było zobaczyć 
także wójta gminy Bobrowniki W zabawie wzięły udział dzieci w różnym wieku

Organizatorzy nie mieli co narzekać na frekwencję

Dzieci przebrane były za różne postaci z bajek i komiksów

Skosztować można było domowych wypieków

Animatorem zabaw była tego dnia Klaunolandia

W zabawie aktywnie uczestniczyli także rodzice

W imprezie dla dorosłych udział wzięło ok. 50 osób

Wśród dziewczynek najpopularniejszy 
był strój Elzy z Krainy lodu

Choinkowo w Rachcinie
GMINA BOBROWNIKI  Księżniczki, pszczółki, postaci z bajek i komiksów zapełniły remizę strażacką 
w Rachcinie. Wszystko za sprawą organizowanej co roku zabawy choinkowej. Nie brakowało chętnych 
także w tym roku na spotkanie ze świętym mikołajem

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

oprac. (ToB)

Parlament o uprowadzeniach rodzicielskich

W ubiegłym tygodniu Senat RP pracował nad ustawą doty-
czącą uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Przepisy dotyczą 
spraw, gdy np. rodzice są skon� iktowani, jedno z nich miesz-
ka w innym kraju i z zagranicy wpływa wniosek o wydanie 
mieszkającego w Polsce dziecka. Do tej pory takimi sprawa-
mi zajmowały się sądy rejonowe, a po zmianach przejmie je 
11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych z największych 
miast, natomiast odwołaniami tylko jeden – Sąd Apelacyjny 
w Warszawie.

Inne urlopy dla nauczycieli 

Minister zdrowia, w porozumieniu z ministrem edu-

kacji, wydał rozporządzenie w sprawie orzekania 

o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla po-

ratowania zdrowia. Od stycznia prawo kierowania 

na urlop ma tylko lekarz medycyny pracy. Wcześniej 

taką decyzję podejmował lekarz, który leczył na-

uczyciela – specjalista lub lekarz pierwszego kon-

taktu. Skierowanie ma wystawiać dyrektor szkoły. 

On także będzie udzielał urlopu na podstawie orze-

czenia lekarskiego. 

Od lutego za mandat zapłacimy kartą

Krajowa Izba Rozliczeniowa informuje na swojej stronie 
internetowej, że od lutego w każdym radiowozie patrolu 
drogowego za mandat zapłacimy kartą płatniczą lub Bli-
kiem. To element programu upowszechniania płatności 
bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz KIR. 
Oprócz możliwości płacenia kartą i telefonem, dotychcza-
sowe sposoby uiszczania kary, np. przelewem lub wpłatą 

gotówkową na poczcie, będą wciąż dostępne. 

Porady ZUS w Lipnie

W piątek 26 stycznia Zakład Ubezpieczeń Spo-łecznych organizuje dyżur telefoniczny na te-mat kapitału początkowego. Będzie można do-wiedzieć się m.in. dla kogo ustalany jest kapitał początkowy, w jaki sposób jest wyliczany i kiedy można złożyć wniosek o ponownie jego ustale-nie. Wystarczy zadzwonić w godz. 9.00-11.00 pod numer telefonu: 54 288 61 56. 

Kara za nieodśnieżony samochód

Policja przypomina o obowiązku odśnieżania samochodów. – Należy 
pamiętać o usunięciu z dachu pojazdu lub przyczepy lodu, który spa-
dając może spowodować uszkodzenie innego pojazdu lub doprowadzić 
do poważnego wypadku – informują służby. Poruszanie się po drodze 
publicznej pojazdem, którego oszronione szyby ograniczają kierujące-
mu widoczność jest naruszeniem prawa. Za takie wykroczenie policjant 
możne nałożyć mandat w kwocie od 20 do 500 zł. Trzeba też pamiętać 
o odśnieżaniu chodnika w obrębie swojej nieruchomości. Zapominalscy 
podlegają karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Karta Dużej Rodziny w telefonie

Od początku roku posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny mogą korzystać ze zniżek, używając do 
tego aplikacji mobilnej mKDR. Za pomocą funkcji 
geolokalizacji błyskawicznie sprawdzimy, gdzie 
w pobliżu obowiązują zniżki, poznamy także nowe 
rabaty oraz wykaz partnerów akcji. Przypominamy, 
że posiadacze KDŻ (rodziny z przynajmniej trojgiem 
dzieci) mają dostęp do tańszego korzystania z ofer-
ty np. instytucji kultury. Do programu KDR może 
dołączyć każda � rma i instytucja. 

Ruszają testy e-recept

16 lutego w wybranych miejscowościach rozpocznie się pilotażowy pro-
gram dotyczący elektronicznej recepty i internetowego konta pacjen-
ta. E-recepta będzie wprowadzania do systemu informatycznego. Żeby 
dostać lek, pacjent pokaże aptekarzowi wydruk informacyjny z kodem 
kreskowym recepty. Wydruki nie będą potrzebne, jeśli pacjent za pomo-
cą pro� lu zaufanego założy internetowe konto pacjenta. E-recepty dla 
wszystkich mają pojawić się w 2020 roku. Z kolei w październiku roz-
pocznie się pilotaż elektronicznych skierowań, które będą obowiązywać 
wyłącznie w tej formie od stycznia 2021 roku. 
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Rzepak i jego problemy
22 lutego w Przysieku Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje 
konferencję dla rolników zajmujących się uprawą 
rzepaku. 

Zaproszenie

Niedziela bez zakupów
PRAWO  Od 1 marca sklepy wielkopowierzchniowe oraz te, 
w których za ladą nie stanie właściciel, będą zamknięte w dwie 
niedziele w miesiącu. Jak nowe prawo dotknie rynek rolny?

Konferencja będzie składała się 
z kilku wystąpień. Rolnikom, którzy 
zdecydowali się na odmiany jare 
przedstawiony zostanie katalog 
odmian polecanych w tym roku. 
O aktualnej sytuacji na polach opo-
wie Artur Kozera z firmy Rapool. 
Profesor Paweł Węgorek przybliży 
tematykę insektów, które co roku 
atakują uprawy oraz ich odporno-
ści na środki ochrony roślin. Ostat-
ni z tematów dotyczyć będzie roli 
międzyplonów w płodozmianie 

oraz kontroli efektywności azotu 
w uprawie rzepaku. 

Dla plantatorów rzepaku wio-
sna będzie kluczowym okresem. 
Konieczne będzie oszacowanie 
strat pozimowych, a następnie na-
wożenie. Będzie to wyjątkowo waż-
ne po deszczowej jesieni. Woda wy-
płukała składniki mineralne z gleby, 
przez co konieczne będzie teraz jak 
najszybsze uzupełnienie ich.

(pw)
fot. internet

Administracja rządowa

Ile było podtopień?
Ze sporym opóźnieniem zaczyna się akcja szaco-
wania szkód, jakie wyrządziły jesienne podtopienia. 
A obecnie mamy już do czynienia z zimową wersją 
tego zjawiska.

Wojewoda poprosił o oszaco-
wanie szkód wyrządzonych przed 
podtopienia w drugiej połowie 
2017 roku. Formularze zgłoszeń 
mają być dostępne u sołtysów oraz 
w urzędach gmin. Konieczne bę-
dzie podanie powierzchni podto-
pionych gruntów, areału, z którego 
nie udało się zebrać plonów, areału, 
na którym nie można było dokonać 
zasiewu zbóż lub przeprowadzić 
innych zabiegów agrotechnicznych. 
Uzyskane dane mają być podstawą 
do ewentualnych dalszych działań 
wojewody.

Ubiegłoroczna jesień była 

wprawdzie wilgotna, ale podobne 
zdarzały się w przeszłości, jednak 
wtedy skala podtopień była mniej-
sza. Przyczyn obecnego stanu na-
leży doszukiwać się w kiepskiej 
melioracji. Spółki wodne są biedne. 
Tylko część z nich działa prężnie, 
a i tak nie wystarcza im na wyko-
nanie wszystkich koniecznych prac. 
Jeśli nie nastąpią zmiany, podto-
pień może być więcej. Według da-
nych z ubiegłego roku, do spółek 
wodnych trafia 112 mln zł. Potrzeby 
są prawie siedmiokrotnie większe. 

(pw)

Ustawa zakłada, że od marca 
2018 r. w każdym miesiącu skle-
py będą czynne tylko przez dwie 
niedziele – pierwszą i ostatnią, 
w 2019 roku będzie to tylko jedna 
niedziela w miesiącu – ostatnia. 
Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce 
będzie obowiązywał zakaz handlu 

we wszystkie niedziele z wyjątkiem 
siedmiu w roku – trzech przed-
świątecznych oraz w ostatnich nie-
dziel, przypadających w styczniu, 
kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zakaz handlu nie będzie obo-
wiązywał na rynkach hurtowych, 
gdzie odbywa się sprzedaż produk-

tów rolno-spożywczych. Podobnie 
będzie w skupach zbóż, buraków, 
owoców, warzyw i mleka suro-
wego. To oczywiście nie przywilej, 
a konieczność. W trakcie żniw lub 
wykopków każda godzina jest na 
wagę złota i rolnicy czasem mu-
szą jak najszybciej sprzedać swoje 
zbiory. Otwarte będą także sklepy 
zajmujące się sprzedażą części do 
maszyn rolniczych. 

Nie będzie możliwe omijanie 
ustawy i np. fikcyjne prowadze-
nie przy sklepie miniskupu mleka. 
W ustawie zapisano, że wyłączenie 
spod zakazu dotyczy tylko skupów 
prowadzących wyłącznie taką dzia-
łalność. 

Dla części rolników problemem 
będzie także zamknięcie wielkich 
sklepów w niedziele. Wielu z nich 
robiło wówczas zakupy. Teraz za 
złamanie zakazu handlu grozić 
będzie kara od 1 do 100 tys. zł. Za 
uporczywe łamanie prawa będzie 
można trafić za kratki. 

(pw)
fot. pixabay

Nowinki technologiczne

Roboty na polu 
Rój - to określenie projektu nowoczesnego rolnictwa, 
realizowanego przez firmę Fendt. Roboty mają zastą-
pić tradycyjne ciągniki i siewniki.

Firma Fendt, po fazie ba-
dań, zdecydowała się na rozwój 
projektu, któremu nadano na-
zwę Xavier. Zakłada on budowę 
i sprzedaż małych robotów po-

lnych, które razem tworzyłyby 
rój. Xavier nawiązuje do Xavie-
ra Fendta – dziadka założycieli 
znanej firmy rolniczej. 

W założeniu roboty mają 

zachowywać się niczym pszczo-
ły lub mrówki. Wzajemnie ko-
munikując się, wykonują pracę 
efektywnie i dokładnie. Do za-
dań rolnika należy tylko określe-
nie powierzchni pola i zadania. 
Za resztę odpowiedzialny będzie 
specjalny algorytm, który przy-
dzieli prace robotom. 

Rój ma składać się z 6-12 
robotów. Efektywność to jedna 
maszyna na hektar. Jeśli któ-
ryś z robotów „padnie” na polu, 
system automatycznie tak prze-
straja inne, by wykonały jego 
pracę. Zaletą robotów jest mała 
waga i spore opony, przez co na-
cisk na podłoże jest niemal nie-
zauważalny. Maszyny mają tak-
że dobry wpływ na środowisko: 
nie emitują spalin, ponieważ 
napędza je silnik elektryczny. 
Nie grozi także wyciek olejów 
i innych płynów.

(pw)

Pamiętaj o ubezpieczeniu
Ogłoszono stawki miesięczne ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i ma-
cierzyńskiego dla rolników w pierwszym kwartale 2018 roku. Należy je uregulo-
wać do końca stycznia.

Finanse

Podstawowa miesięczna 
składka na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe w pierwszym 
kwartale 2018 roku wynosić 
będzie 89 zł. Miesięczną skład-
kę na ubezpieczenie wypadko-
we, chorobowe i macierzyńskie 
za każdego ubezpieczonego 

w pierwszym kwartale 2018 roku 
ustalono na 42 zł. Dodatkowa 
miesięczna składka na ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe 
dotyczy także rolników, któ-
rzy mają powyżej 50 hektarów 
przeliczeniowych użytków rol-
nych. W przypadku gospodarstw 

od 50 do 100 ha wyniesie 106 zł. 
Najwięcej zapłacą rolnicy posia-
dający powyżej 300 ha - 425 zł. 

Termin uregulowania na-
leżytych składek za pierwszy 
kwartał 2018 roku upływa 31 
stycznia 2018 roku.

(pw)

Bobry do odstrzału 
Wprowadzenie na terenie całego kraju odstrzału re-
dukcyjnego bobra – to postulat Zarządu Rady Izb 
Rolniczych. 

Izby rolnicze

Bobry aktualnie zimują 
w swoich żeremiach, ale wraz 
z nadejściem wyższych tempera-
tur ponownie pojawią się na na-
brzeżach rowów melioracyjnych, 
rzek i jezior. Swoją pracą dopro-
wadzają do strat rolniczych.

W 2016 roku wydano po-
zwolenia na redukcyjny odstrzał 
łącznie 27 tys. sztuk bobra w cią-
gu trzech lat. Niewiele to dało, 

a straty spowodowane przez te 
gryzonie rosną. Właśnie dlate-
go samorząd rolniczy ponownie 
zgłosił się z wnioskiem o odstrzał 
redukcyjny. Największym proble-
mem jest to, że roczny odstrzał 
bobrów wynoszący 8 tys. sztuk 
jest niższy niż tempo przyrostu 
populacji tych zwierząt. 

(pw)
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Zimno i duża wilgotność po-
wietrza wychładzają organizm, 
który potrzebuje więcej energii, 
by się ogrzać. W tym czasie zdecy-
dowanie warto postawić na ciepłe 
śniadanie, które zapewni ciepło na 
pierwszą część dnia. Tradycyjne 
kanapki z wędliną lub serem nie 
tylko nie rozgrzeją, ale dodatkowo 
powodują zwiększenie wydziela-
nia śluzu, np. w postaci kataru. Do 
silnie śluzotwórczych produktów 
zalicza się nabiał w dużej ilości, 
produkty z białej mąki i produk-
ty z białym cukrem. Co więcej, 
cukier jest największym „zjada-
czem” witamin i mikroelementów 
w naszym organizmie, które są 
niezbędne do aktywności układu 
odpornościowego. Potrawy do-
prawiajmy cynamonem, kurkumą, 
imbirem, a także ziołami takimi 
jak tymianek, oregano, kminek. 
Stosowanie przypraw poprawia 
strawność pokarmu i wzmacnia 
odporność. Zalecana jest też więk-
sza ilość kwasów tłuszczowych 
omega 3. Znajdziemy je w oliwie 
z oliwek z pierwszego tłoczenia czy 
nieoczyszczonym oleju lnianym, 
nasionach (pestki dyni, słonecznik, 
sezam), orzechach i migdałach, 
które dodatkowo są bogatym źró-
dłem mikro- i makroelementów.

Odpowiedni strój
Oprócz diety, trzeba pamiętać 

o odpowiednim ubiorze – takim, 
który nie dopuści ani do wychło-
dzenia, ani do przegrzania organi-
zmu. Pamiętajmy, że dni są różne, 
nie zawsze jest mróz. Często na 
ulicy można spotkać osoby ubrane 
w zimowe kurtki, otulone szalem 
i w czapce, mimo że temperatura 
wynosi np. 7 stopni Celsjusza. 

Ważne jest również, by po-
mieszczenia, w których pracujemy 
i odpoczywamy, miały odpowied-
nią temperaturę (ok. 20 stopni 
Celsjusza) i wilgotność powietrza. 
Przy ogrzewaniu centralnym trud-
no utrzymać odpowiednią wil-
gotność  – pomaga położenie na 
grzejniki wilgotnych ręczników, 
zamoczonych w czystej wodzie. 
Pomieszczenia, w których prze-
bywamy, należy także kilka razy 
dziennie wietrzyć.

Sen jest ważny
Pamiętajmy też o tym, by 

regularnie wysypiać się – co naj-
mniej osiem godzin, bez względu 
na porę roku. Podczas snu układ 
nerwowy, hormonalny i odporno-
ściowy regenerują się. Długotrwały 
brak snu, a nawet jedna noc bez-
senności, może obciążać naturalne 
mechanizmy obronne organizmu 
przed mikroorganizmami. Udo-
wodniono też, że osoby, które śpią 
krótko, przeziębiają się prawie trzy 
razy częściej niż te, które przesy-
piają osiem lub więcej godzin. To, 
czy śpisz efektywnie (bez przerw, 
nie budząc się w nocy), może się 
przyczynić do podwyższenia od-
porności na choroby.

Ćwicz
Regularna, umiarkowana 

aktywność ruchowa wyraźnie 
wzmacnia siły odpornościowe, 
szczególnie osób w średnim wie-
ku i osób starszych. Przejawia się 
to między innymi zwiększeniem 
aktywności i liczby limfocytów. 
Ponadto aktywność fizyczna wpły-
wa na prawidłowe funkcjonowa-
nie różnych układów i narządów, 
m.in.: układu sercowo-naczynio-
wego, oddechowego i układu ru-
chu. Jest to szczególnie ważne przy 
współistniejących chorobach, któ-
re skutkują częstymi infekcjami.

Aby aktywność przynosiła ko-
rzystne rezultaty, musi być regu-
larna. Dla wzmocnienia organizmu 
najlepsze są takie sporty wytrzy-
małościowe, jak: aerobik, pływanie, 
które są uprawiane dwa, trzy razy 
w tygodniu. Ćwiczenia pobudzają-
ce krążenie pomagają zatrzymać 
rozpoczynające się przeziębienie. 
Zalecana minimalna dawka aktyw-
ności ruchowej to jedna godzina 
ćwiczeń dowolnego typu dziennie 
(np. spacer, jazda na rowerze). na 
rowerze).

W aptece i w diecie
Wzmocnienie odporności 

w sezonie jesienno-zimowym to 
najprostszy sposób na uniknięcie 
przeziębień i grypy. Stymulację 
układu odpornościowego gwaran-
tuje odpowiednia dieta, hartowa-
nie się, sport oraz leki i suplemen-
ty dostępne w aptece bez recepty. 

Jednak które wybrać?
Rutyna, nazywana też ruto-

zydem, to związek chemiczny po-
chodzenia naturalnego. W licznych 
badaniach wykazano, że rutozyd 
korzystnie wpływa na odporność, 
a w czasie przeziębienia pozwala 
szybciej wrócić do zdrowia. Jest 
składnikiem wielu leków i suple-
mentów, które skutecznie walczą 
z objawami infekcji wirusowych, 
będącymi główną przyczyną za-
chorowań. 

Rutyna występuje naturalnie 
w wielu roślinach. Należy do dużej 
grupy związków nazywanych fla-
wonoidami, które stanowią swo-
isty system odpornościowy roślin. 
W ludzkim organizmie wykazują 
bardzo podobne działanie. Sama 
rutyna pierwszy raz została po-
zyskana z liści ruty ogrodowej i jej 
zawdzięcza swoją nazwę. Dużą za-
wartość  rutyny stwierdzono także 
w owocach cytrusowych. Obecnie 
rutynę pozyskuje się z pąków pe-
rełkowca japońskiego oraz z ziela 
gryki. Najwięcej tego związku za-
wiera czarny bez, aronia czarna, 
dziurawiec, fiołek trójbarwny. Ze 
względu na fakt, że ludzki orga-
nizm nie jest w stanie samodziel-
nie zsyntetyzować rutyny, bar-
dzo istotne jest, by dostarczać ją 
w diecie lub sięgać po odpowiednio 
skomponowane suplementy. 

Jak działa rutyna? Uszczelnia 
naczynia krwionośne, co utrudnia 
drobnoustrojom infekowanie in-
nych części organizmu, ogranicza 
to także powstawanie obrzęków 
w obrębie gardła i nosa. Jedno-
cześnie dzięki swojemu działaniu 
przeciwzapalnemu zmniejsza ak-
tywność czynników  odpowie-
dzialnych za powstawanie gorącz-
ki i bólu. Do kompletu zdolności 
rutyny do zwalczania najbardziej 
przykrych objawów infekcji gór-
nych dróg oddechowych, kataru 
siennego czy grypy, należy dodać 
jej właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwwirusowe.

W okresie jesienno-zimowym, 
kiedy dostępność świeżych owo-
ców i warzyw jest ograniczona 
warto wspomóc się suplementa-
cją. 

Witamina E – chroni orga-
nizm przed działaniem wolnych 
rodników, jest silnym antyoksy-
dantem, inaczej silnym przeciw-
utleniaczem. Ma to bardzo duże 
znaczenie, gdyż w przypadku in-
fekcji i stanu zapalnego dochodzi 
do dużej produkcji utleniaczy – 
wolnych rodników, które muszą 
być zneutralizowane. Witaminę E 
znajdziemy w szprotkach, kaszy 
gryczanej, ziarnach zbóż, zielo-
nych warzywach liściastych, zielo-
nym groszku, kukurydzy, olejach, 

w mleku i maśle. 
Witamina A– pełni wiele 

przeróżnych funkcji. Jej wpływ na 
układ odpornościowy związany jest 
głównie ze wzmacnianiem bariery 
utrudniającej dostanie się drobno-
ustrojów do organizmu –  chroni 
nabłonek dróg oddechowych. Wi-
tamina A znajduje się maśle, jajach, 
tranie, produktach mlecznych czy 
wątróbce. Uwaga! Należy do wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach, 
dlatego przyjmujemy ją podczas 
albo po posiłku.

Cynk – kojarzy nam się głów-
nie ze zdrową cerą, mocnymi pa-
znokciami i lśniącymi włosami – to 
prawda, gdyż mikroelement ten 
jest składnikiem wielu enzymów 
biorących udział w procesach re-
generacyjnych organizmu. Spełnia 
on również wiele innych funkcji, 
z których zasadniczą jest wzmac-
nianie naszego układu odporno-
ściowego. Cynk jest niezbędny do 
aktywowania hormonu o nazwie 
tymulina, wydzielanego przez 
grasicę i stymulującego produk-
cję limfocytów T, niezbędnych do 
prawidłowej odpowiedzi odporno-
ściowej. Dzięki zapewnieniu odpo-
wiedniej ilości cynku, wzmacniamy 
nasz układ odpornościowy, ak-
tywnie zapobiegając przeziębieniu 
czy grypie. A w przypadku gdy już 
zachorujemy, dodatkowe spożycie 
cynku pomoże nam złagodzić ob-
jawy choroby oraz skrócić czas jej 
trwania. Cynk jest obecny w otrę-
bach pszennych, wołowinie, ziar-
nach sezamu i pestkach dyni.

Selen – wśród licznych wła-
ściwości selenu najważniejszą jest 
wzmacnianie układu odpornościo-
wego. Po zaaplikowaniu optymal-
nych dawek selenu osobom z jego 
niedoborem, organizm wielokrot-

nie zwiększa poziom wytwarza-
nych ciał odpornościowych, limfo-
cytów makrofagów, czyli komórek 
żernych. Podobnie jak i inne mi-
kroelementy, selen wspomaga 
walkę organizmu z różnymi bak-
teriami, wirusami. Osoby często 
chorujące na opryszczkę powinny 
szczególnie uważać, by niedobór 
selenu u nich nie wystąpił. Selen 
broni organizm również przed 
półpaścem. Znajdziemy go w wą-
tróbce, łososiu, jajkach, orzechach 
brazylijskich czy krewetkach.

Tran – zawiera nienasycone 
kwasy tłuszczowe – NNKT, któ-
re są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Olej 
z wątroby dorsza i rekina bogaty 
jest w ważne kwasy, do których 
należą EPA, DHA, a także ome-
ga 3, 6. To one są odpowiedzialne 
za prawidłową krzepliwość krwi, 
wspomagają pracę serca oraz 
przeciwdziałają tworzeniu się za-
krzepów. W składzie tranu może-
my znaleźć wit. A i D. Nienasycone 
kwasy tłuszczowe z grupy omega 
3 i omega 6 dostarczają organi-
zmowi budulca do produkcji hor-
monów przeciwzapalnych, które 
usprawniają pracę układu odpor-
nościowego. 

Należy jednak pamiętać, że 
tranu i innych witamin nie można 
stosować podczas antybiotykote-
rapii, ponieważ wspomagają wów-
czas nie tylko osłabiony organizm, 
lecz także bakterie czy wirusy, któ-
re wywołują chorobę. 

Za tydzień o naturalnych spo-
sobach wspierania odporności 
i probiotykach.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay

Jak wzmocnić odporność? 
ZDROWIE  Od jesieni do wczesnej wiosny nasz organizm jest bardziej niż zwykle podatny na spadek od-
porności, brak witalności. Jak zadbać o dobrą formę w tym czasie?
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Wąbrzeźno
 W niedzielę 28 stycznia o 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury 

wystąpi kabaret „Jurki”. Bilety w cenie 40 zł/os., grupowe 35 zł (od 15 
osób) do nabycia w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. 

 Dzień później o 17.00 w tym samym miejscu planowane jest przed-
stawienie teatralne pt. „Profesorek Wodorek w kosmosie” w wykonaniu 
aktorów teatru objazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 
5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

 3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na koncert operetkowy. 
Będzie można usłyszeć dobrze znane przeboje oraz utwory przed-
wojenne. Artyści wykonają m.in. przedwojenne piosenki: „Już taki 
jestem zimny drań”, „Ja się boję sama spać” oraz tanga argentyńskie 
„La cumparsita” czy „Por una Cabeza” z filmu „Zapach kobiety”. Bilety 
w cenie 30 zł/os., 25 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie 
WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 do 23 stycznia. Więcej infor-
macji w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

Golub-Dobrzyñ 
 W piątek 26 stycznia o 18.00 warto wybrać się do Domu Kultury 

na spotkanie z kulturą latynoamerykańską. Tym razem będzie można 
poznać bliżej Kolumbię. W programie m.in. otwarcie wystawy prac 
plastycznych przygotowanych przez uczestników konkursu „Klimaty 
Kolumbii” oraz wystawy fotograficznej Ryszarda Sobolewskiego, pre-
zentacja multimedialna „Tygiel kultury - podróże po Kolumbii”, kier-
masz rękodzieła artystycznego, degustacja pod hasłem „kawy świata”, 
fiesta z zespołem tańca latynoamerykańskiego oraz koncert Mili More-
na. Spotkania z kulturą kolumbijską zainauguruje ambasador Kolumbii 
w naszym kraju Javier Dario Higuera Angel. Bezpłatne zaproszenia są 
do odbioru w sekretariacie Domu Kultury. Nasz Tygodnik jest partnerem 
spotkań z kulturą latynoamerykańską. 

 Ośrodek Chopinowski zaprasza uczniów szkół muzycznych  
do udziału w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. 
Fryderyka Chopina. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży do 16. 
roku życia. Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, któremu 
przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na laureatów czekają 
nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 18-20 
maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. 
Więcej na stronie www.szafrania.art.pl.  

Rypin
 W piątek 26 stycznia o 17.00 w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej odbędzie 

się spotkanie z dr Kamillą Pawłowską zatytułowane „Różnorodność 
ssaków w ekosystemach plejstocenu”. Wstęp wolny.

 W czwartek 1 lutego w tym samym miejscu i o tej samej godzinie 
zostanie otwarta wystawa Wojciecha Chwiałkowskiego pt. „Między 
skrzydłami łabędzi”. Wstęp bezpłatny. 

 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas 
ósmej edycji, która odbędzie się 3 marca o 19.00, w hali sportowej 
w Skrwilnie wystąpią: Marcin Daniec i kabaret Jurki. Bilety kosztują 55 
zł i są już dostępne w kasie urzędu przy ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc 
ograniczona.  

Lipno
 W środę 24 stycznia o 17.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć 

film „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy. Po projekcji planowane 
jest spotkanie z aktorką Małgorzatą Potocką. Bilety kosztują 10 zł. 

 W niedzielę 4 lutego o 17.00 i 19.00 Urząd Miejski w Lipnie i Miejskie 
Centrum Kulturalne zapraszają na doroczny spektakl świąteczny. Tym 
razem lokalni artyści wystawią „Kolor nadziei”. Autorką scenariusza jest 
Katarzyna Malinowska, a za reżyserię odpowiada Anna Sawicka-Borko-
wicz. Bilety w cenie 20 zł są do nabycia w sekretariacie MCK. Dochód 
zostanie przeznaczony na organizację zajęć feryjnych dla dzieci. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału 
w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”, który 
odbędzie się 17 marca. Karta zgłoszeniowa oraz regulamin na stronie 
www.mcklipno.pl.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Sklej i wystartuj
HOBBY  W sobotę 24 lutego w Rypińskim Centrum Sportu 
odbędzie się VIII Konkurs Modeli Kartonowych i Makiet Histo-
rycznych

Brodnica

Hit na dużym ekranie 
W piątek 26 stycznia w Brodnicy, w ramach DKF-u, będzie można obejrzeć film 
„Cicha noc” w reżyserii Piotra Domalewskiego.

„Cicha noc” to jeden z naj-
lepiej przyjętych polskich fil-
mów minionego roku. Opowiada 
o Adamie, na co dzień pracują-
cym za granicą, który przyjeżdża 
na święta do rodzinnego domu 
na polskiej prowincji. Bohater na 
początku ukrywa prawdziwy po-
wód wizyty, ale z czasem zaczyna 
wtajemniczać krewnych w swoje 

plany. Szczególną rolę do ode-
grania w intrydze ma jego ojciec, 
brat, z którym jest w konflikcie, 
oraz siostra z mężem. Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy Adam oznajmia, że zostanie 
ojcem. Wtedy, zgodnie z polską 
tradycją, na stole pojawia się al-
kohol. Nikt z rodziny nie spodzie-
wa się, jak wielki wpływ na życie 

wszystkich będą miały dalsze wy-
darzenia wigilijnej nocy. 

Na ekranie zobaczymy m.in. 
Dawida Ogrodnika, Arkadiusza 
Jakubika i Tomasza Ziętka. Po-
czątek seansu o 18.00 Bezpłatne 
wejściówki są do odbioru w Brod-
nickim Domu Kultury. 

(ToB)

Pierwsza edycja została zor-
ganizowana w 2011 roku w Szkole 
Podstawowej nr 1. Od tego czasu 
konkurs przygotowywany przez 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
cieszy się coraz większą popu-
larnością, wpisując się w kalen-
darz najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych Rypina. Co roku 
w ostatni weekend lutego w Ry-
pinie pojawiają się modelarze 
z Pomorza, Mazowsza, Wielko-
polski oraz sąsiednich miast.

Impreza rozpocznie się 
w południe i potrwa do 16.30. 
W tym czasie goście będą mie-
li okazję oglądać najciekawsze 
prace modelarzy z całej Polski. 
W konkursie wezmą udział twór-
cy indywidualni i zrzeszeni, któ-
rzy do 17 lutego przyślą formula-
rze zgłoszeniowe. Podstawowym 
materiałem do budowy modeli 
musi być papier w różnych po-
staciach. 

Modelarze będą rywalizo-

wać w dwóch kategoriach wie-
kowych: junior (do 18 lat) i senior 
(od 18 lat), w takich klasach jak 
np. samoloty i śmigłowce do 1945 
r., pojazdy kołowe, gąsiennicowe, 
szynowe czy okręty i żaglowce. 
W tym roku dojdzie także nowa 
klasa pt. „Niepodległość”. 

– To kategoria specjalnie de-
dykowana obchodom 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
– czytamy w regulaminie. Jest 
to kategoria, w której mogą być 
prezentowane obiekty ze wszyst-
kich wyżej wskazanych kategorii 
(z wyłączeniem S2, G), które po-
siadać będą cechy wskazujące na 
związki danego obiektu z walka-
mi niepodległościowymi, budyn-
ki związane z niepodległością, 
figurki, dioramy, etc. typu malo-
wanie, oznakowanie, dioramy ze 
scenkami sytuacyjnymi. 

Regulamin oraz kartę zgło-
szeniową można znaleźć na stro-
nie: www.muzeum.rypin.eu.

(ToB)
fot. archiwum

Wąbrzeźno

Spektakl dla najmłodszych
20 lutego o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny spektakl 
teatralny dla dzieci pt. „Tam gdzie mieszkają lalki…”. 

Wykonawcami przedstawienia 
będą młodzi aktorzy koła teatral-
nego w Plemiętach.

– Proponowany przez Szkołę 
Podstawową w Plemiętach spek-
takl to przedstawienie przenoszące 

nas w świat bajek, tak bliski każde-
mu, ale jednocześnie tak daleki we 
współczesnym świecie – informuje 
WDK. 

– Dzieci i dorośli obecnie „za-
sypywani” nowoczesnością, ogro-

mem wrażeń, wręcz ich natłokiem, 
odchodzą od tego co normalne, 
dobre, proste, od książki, bajki i od 
wartości, które w nich są zawarte – 
mówią autorzy spektaklu. 

– Kocham teatr, bo jest inny, 
żywy – mówi jedna z „aktorek”. 
– „Żywy” w przeciwieństwie do 
tego, co dzisiaj daje nam tak często 
świat  – dodaje. 

Rezerwacja miejsc i odbiór 
wejściówek w Dziale Animacji Kul-
tury WDK osobiście lub pod nume-
rem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 
Liczba miejsc ograniczona. 

(ToB), fot. WDK
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20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 58
09:15 Blondynka odc. 70 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 10 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 27 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:39 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 181 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 10
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 52 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3249 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 17 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 194 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:25 Powstrzymać Holocaust 
 - dokumentalny 
00:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 133 - serial

06:15 Szpital odc. 239 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 172 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 4 - serial

09:05 Kryminalni odc. 5 - serial

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 6

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 514 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 173 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 413 - serial

14:55 Szpital odc. 240 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 6 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 515 - serial

20:00 Licencja na miłość 

 - komedia romantyczna 

21:55 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

23:00 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 7

23:05 Ognista miłość - serial

02:55 Moc magii odc. 24

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 22 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 25 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 55
09:00 Esmeralda odc. 115 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 116 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 3 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 26 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 162
15:00 Detektywi w akcji odc. 27 - serial
16:00 Esmeralda odc. 117 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 118 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 4 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 135 - serial
21:00 Grudge III: Powrót klątwy - thriller
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 134 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 32
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 74 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 212 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
08:00 Rewir odc. 17 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 12 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 18 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 76 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 47 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 48 - serial
17:05 Rewir odc. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
20:00 Hudson Hawk 
 - komedia sensacyjna 
22:00 Wakacje w krzywym zwierciadle 
 - komedia 
00:00 Obrońca - sensacyjny 

08:00 Teledysk 

08:05 Zakładka odc. 4

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę odc. 69

09:15 Rozmowy o miłości - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 14 - serial

12:05 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 15 - serial

13:15 Braciszek - biografi czny 

15:10 Ballada o ścinaniu drzewa 

 - komedia 

15:45 Chuligan literacki 

16:25 Hania - obyczajowy 

18:10 Między dźwiękiem a ciszą 

 - wspomnienie o Witoldzie 

 Lutosławskim - dokumentalny 

19:10 Muzyka pod Liberatorem odc. 3 

19:45 Moonshine - animowany

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 19

22:20 Alisa w krainie wojny 

 - dokumentalny 

23:50 Pajęczarki - komedia 

01:45 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień 
06:55 A potem nazwali go bandytą 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 2
08:40 Ukryte skarby odc. 18
09:15 Czas honoru odc. 74 - serial
10:05 Polska 1050 odc. 1 - serial
10:35 Nowe Ateny odc. 70
11:30 Flesz historii
11:50 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej 
12:15 Obława - dokumentalny 
13:15 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 162
14:15 Sensacje XX wieku odc. 163
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 64 - serial
15:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - dokumentalny 
16:25 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 35
17:45 Czas honoru odc. 75 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 88
19:20 Sensacje XX wieku odc. 164
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 4 - serial
21:30 Aminata - siła miłości odc. 3
22:15 Spór o historię odc. 57
22:55 Szpiedzy odc. 4 - serial
23:30 Ośmiornica odc. 64 s. 7 - serial
00:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 2

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 W promieniach miłosierdzia 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 W Solankowej Dolinie - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Błogosławiony męczennik 
 - dokumentalny 
14:00 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi 
15:30 Bezdomność to nie 
 stracone życie 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”
16:40 Syria - śladami św. Pawła
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Bazylika św. Pawła za murami 
 - dokumentalny 
17:30 Nieszpory w święto Nawrócenia 
 św. Pawła z Bazyliki św. Pawła 
 za Murami 
18:30 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 22 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Święty Paweł w Grecji 
 - dokumentalny 
22:40 Petra - tajemnicze miasto

05:55 Rod zink a. pl odc. 2 - serial
06:35 Afryka od kuchni odc. 12 - serial
07:05 M jak miłość odc. 213 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 526 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 71 - serial
13:45 Na sygnale odc. 127 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 75 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 18
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 35 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 9 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
20:45 Dzięki Bogu już weekend odc. 12
21:05 The Good Doctor odc. 7 - serial
21:55 W kręgu miłości - melodramat
23:55 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
1:55 Czołg - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13
07:50 Doradca smaku odc. 10
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2172
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6
11:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial
12:00 Szkoła odc. 276 - serial
13:00 19+ odc. 173 - serial
13:30 19+ odc. 174 - serial
14:00 Szpital odc. 420 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 8
16:00 Szkoła odc. 277 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 535 - serial
18:00 Szpital odc. 421 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 7
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 73
19:55 Uwaga! odc. 5201
20:10 Doradca smaku odc. 6
20:15 Na Wspólnej odc. 2619 - serial
20:55 Milionerzy odc. 51, 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15
22:30 Psy - sensacyjny 
00:50 I stanie się koniec - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 605 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 292 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 293 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 110 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 597 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 218 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 411 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2617 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 657 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 101 - serial
17:00 Gliniarze odc. 89 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2618 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 469 - serial
20:05 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - komedia romantyczna 
22:20 Nigdy więcej - thriller
00:50 Robot i Frank - komediodramat 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:45 Chuligan literacki 13:45 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Franz Maurer, długoletni funkcjonariusz SB, zostaje 
przeniesiony do policji kryminalnej. Bierze udział 
w akcji skierowanej przeciwko międzynarodowej 
grupie przestępczej. Podczas działań, których 
celem jest ujęcie gangsterów, giną trzej policjanci 
z oddziału Franza. 

Ben i Sadie właśnie się zaręczyli. Pragną 
jak najszybciej stanąć na ślubnym kobiercu. 
Narzeczona chciałaby, aby uroczystość odbyła się 
w jej rodzinnym kościele św. Augustyna, niestety, 
wszystkie terminy na najbliższe dwa lata zostały już 
zarezerwowane. 

„Licencja na miłość”
(2007r.) TVN 7 20:00

„Psy”
(1992r.) TVN 22:30
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 19
09:15 Ojciec Mateusz odc. 194 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 11 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 28 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 182 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 11
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
16:00 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 53 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 18
21:25 Hrabia Monte Christo 
 - przygodowy
23:40 Porwanie - thriller
01:20 Agent XXL II 
 - komedia sensacyjna 

05:15 Ukryta prawda odc. 134 - serial

06:15 Szpital odc. 240 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 173 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

09:05 Kryminalni odc. 6 - serial

10:10 Wszystkie twarze 

 Grzegorza Damięckiego odc. 7

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 515 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 174 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 414 - serial

14:55 Szpital odc. 241 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 7 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 516 - serial

20:00 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - obyczajowy 

21:50 Na żywo - sensacyjny 

23:40 Zabójcza broń odc. 15 - serial

00:40 Nie z tego świata 

 odc. 18 s. 5 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 23 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 26 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 56
09:00 Esmeralda odc. 117 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 118 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 4 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
13:00 Galileo odc. 638 
14:00 Galileo odc. 639 
15:00 Detektywi w akcji odc. 28 - serial
16:00 Esmeralda odc. 119 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 120 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 5 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 4 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 132 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 133 - serial
23:05 Pitch Black - fi lm SF
01:20 Księga rekordów 
 Guinnessa - 50 lat

06:00 To moje życie! 
 odc. 213 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
08:00 Rewir odc. 18 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 13 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 19 - serial
14:45 Królowa serc odc. 77 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 48 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 49 - serial
17:05 Rewir odc. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
20:00 Skaza - sensacyjny 
22:05 Brick Mansions. Najlepszy 
 z najlepszych - sensacyjny 
23:55 Ekspedycja - horror 
01:30 Allo, Allo odc. 20 s. 5 - serial

08:00 Teledysk 

08:10 Kronos odc. 8

08:55 Informacje kulturalne 

09:20 Hania - obyczajowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 1 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 2 - serial

12:15 Którędy po sztukę odc. 69

12:25 Informacje kulturalne 

12:50 Witold Lutosławski - Symfonia

13:45 Wakacje w Amsterdamie 

 - dramat obyczajowy 

15:20 Nienasyceni odc. 3

15:55 Zmruż oczy - komediodramat 

17:40 Alfabet - dokumentalny 

19:40 Coming out 2017 - inny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jak ojciec i syn 

 - dramat obyczajowy 

22:30 Tygodnik kulturalny 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 20

23:30 Jazz & the Philharmonic 

01:10 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia 

06:50 Był taki dzień 
07:00 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
07:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 2 - serial
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 3
08:30 Ukryte skarby odc. 19
09:05 Czas honoru odc. 75 - serial
10:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 28 - serial
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial
10:50 Podróże z historią odc. 47
11:20 Taśmy bezpieki odc. 35
11:55 Pięć dni z życia prymasa 
 - dokumentalny 
12:30 Wrogowie ognia
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 88
14:05 Sensacje XX wieku odc. 164
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 22 - serial
15:10 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1 - serial
16:15 Apteka pod Orłem 
 - dokumentalny 
17:00 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 17
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 11
17:45 Czas honoru odc. 76 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 45 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 94
19:20 Sensacje XX wieku odc. 78
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 22
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 1 - serial
21:35 Aminata - siła miłości odc. 4
22:30 Szerokie tory odc. 116
23:10 Śmierć Stalina - dokumentalny 
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 3

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 22 - 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 
11:10 Syria - śladami św. Pawła
11:25 Głos Polski 
11:35 Generał Fieldorf „Nil”
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Święty Paweł w Grecji 
 - dokumentalny 
14:40 Urugwaj
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom odc. 7 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 36 - serial

05:55 Rod zink a. pl odc. 3 - serial
06:30 Podróże z historią odc. 50
07:05 M jak miłość odc. 214 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 527 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 72 - serial
13:40 Na sygnale odc. 128 - serial
14:10 Coś dla Ciebie odc. 136
14:40 Rod zink a. pl 
 odc. 213 s. 11 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 9 - serial
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć odc. 36 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 10 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
20:45 Igrzyska śmierci - fi lm SF
23:15 W pogoni za wolnością 
 - komediodramat 
00:50 The Good Doctor odc. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2173

10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 7

11:00 Ukryta prawda odc. 535 - serial

12:00 Szkoła odc. 277 - serial

13:00 19+ odc. 175 - serial

13:30 19+ odc. 176 - serial

14:00 Szpital odc. 421 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 8

16:00 Szkoła odc. 278 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 536 - serial

18:00 Szpital odc. 422 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 74

19:50 Uwaga! odc. 5202

20:00 Harry Potter i Czara Ognia 

 - przygodowy

23:20 Beowulf - przygodowy

01:40 Życie bez wstydu odc. 6 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 606 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 294 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 295 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 111 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 598 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 219 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 412 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2618 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 658 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 102 - serial
17:00 Gliniarze odc. 90 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2619 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 470 - serial
20:10 Sami swoi - komedia 
21:55 Terminator: Ocalenie - fi lm SF
00:30 Kraj bezprawia 
 - dramat kryminalny 

07:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Przygody pana 
Michała 17:45 Czas honoru

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

14-letni Harry rozpoczyna czwarty rok nauki 
w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Wszystko 
wskazuje, że będzie to niezwykły rok, a to dzięki 
organizowanemu Turniejowi Trójmagicznemu, 
w którym biorą udział przedstawiciele trzech 
największych magicznych uczelni. 

Pierwsza część komediowej sagi o zwaśnionych 
rodzinach Pawlaków i Kargulów, które nie mogą 
bez siebie żyć. Przedwojenny spór o miedzę i krowę 
Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę, znajduje 
nieoczekiwane rozstrzygnięcie po wojnie.

„Sami swoi”
(1967r.) Polsat 20:10

„Harry Potter i Czara Ognia”
(2005r.) TVN 20:00



Sobota, 27 stycznia 2018

09:50 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:45 Córka kapitana odc. 4
09:50 Korona królów odc. 14 - serial
10:20 Korona królów odc. 15 - serial
10:55 Korona królów odc. 16 - serial
11:20 Korona królów odc. 17 - serial
12:00 Studio Raban odc. 17
12:35 Sekrety budapesztańskich jaskiń 
 - dokumentalny 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 114
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 8 - serial
15:15 Biało-Czerwoni odc. 12
15:30 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
17:00 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
18:25 Opole na bis Koncert 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 16 przecznic - sensacyjny 
22:05 Agent XXL II 
 - komedia sensacyjna 
23:50 Hrabia Monte Christo 
 - przygodowy
02:10 Dama w czarnym welonie 
 odc. 8 - serial

05:40 Ukryta prawda odc. 135 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 2 - serial

09:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 2 - serial

10:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 2 - serial

11:40 Kryminalni odc. 3 - serial

12:40 Kryminalni odc. 4 - serial

13:45 Kryminalni odc. 5 - serial

14:50 Tomcio Grubasek - komedia 

16:55 Śnięty Mikołaj - komedia 

19:00 Kiedy anioły śpiewają - komedia 

20:50 Honey - komedia romantyczna 

22:50 Paranoja - thriller

01:05 Moc magii odc. 26

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 24 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 27 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial
08:55 Garfi eld - serial
09:10 Łowca krokodyli - przygodowy
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 163
15:05 Paladyn II - Korona i smok 
 - fantastyczny 
17:05 Zabójcze wody - horror 
19:00 Galileo odc. 640 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 135 - serial
00:05 Outpost: Front wschodni - horror 

06:00 Skorpion odc. 7 s. 2 - serial

06:50 Taki jest świat odc. 43 s. 3

07:30 Tajemnice medyczne 

 odc. 5 - serial

08:25 Tajemnice medyczne 

 odc. 6 - serial

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6 - serial

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 7 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 8 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 9 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 10 - serial

14:00 Księżniczka dwóch światów 

 powraca - fantastyczny 

16:00 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia sensacyjna 

17:55 Hudson Hawk

 - komedia sensacyjna 

20:00 13. dzielnica - sensacyjny 

21:45 Prowokacja - sensacyjny 

23:25 Ojczym - thriller

01:30 Allo, Allo odc. 22 s. 5 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 4 - serial

09:00 .!? - inny 

09:10 Informacje kulturalne 

09:30 Kemping - krótkometrażowy 

10:00 Pejzaż bez ciebie 

 - Krzysztof Klenczon

11:00 Białoruski klimat odc. 3 - inny

11:40 Żółty szalik - obyczajowy 

12:55 Kuracjusz jestem - dokumentalny 

14:05 Kwiat pustyni - biografi czny 

16:15 Wydarzenie aktualne

16:45 Którędy po sztukę odc. 69

16:55 Droga młodych - dokumentalny 

18:05 Informacje kulturalne 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Ewolucja hip hopu odc. 4 - serial

20:20 Artysta - komedia romantyczna 

22:10 Pixies: Live at 

 Maida Vale Studios 

23:20 Młoda i piękna 

 - dramat obyczajowy 

01:05 Autoportret z kochanką 

 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 454
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 4 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 4 
08:25 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 110
08:45 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 5 - serial
09:25 Siedem życzeń odc. 3 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 125
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 12 - serial
11:45 Dzikie Chiny odc. 4 - serial
12:50 Amerykańska broń 
 odc. 4 - dokumentalny 
13:45 Szerokie tory odc. 43
14:25 Wielka gra odc. 54
15:25 Spór o historię odc. 167
16:05 Uciekinier - dokumentalny 
17:05 Zapomniany kraj
17:45 Sprawiedliwi odc. 2 - serial
18:35 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 99
18:55 Generałowie Hitlera odc. 4 - serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 4 - serial
21:35 Koło historii odc. 57
22:15 Ocaleni - dokumentalny 
23:25 Powstrzymać Holocaust 
 - dokumentalny 
00:35 Colette - dramat wojenny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już 
 wierzyć w Boga
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 36 - serial
14:45 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Ochotnik do Auschwitz
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza ks. 
 bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Jestem Gabriel - obyczajowy 

06:05 Mgławica Oriona - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1344 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 4
11:15 Ukryte skarby odc. 11
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 3
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rod zink a. pl 
 odc. 214 s. 11 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 20
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 9
21:15 The Voice Kids odc. 10
22:20 Sztuka zbrodni odc. 3 - serial
23:25 Rani odc. 3 - serial
00:30 Stan gry - thriller

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem odc. 2

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1045

11:00 Na Wspólnej odc. 2616 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2617 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2618 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2619 - serial

12:45 Domowe rewolucje odc. 3 s. 2

13:40 Azja Express odc. 10 s. 2

15:10 Gwiezdne wojny VI 

 - Powrót Jedi - fi lm SF

17:55 Tu się gotuje! odc. 9

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 75

19:45 Uwaga! odc. 5203

20:00 Och, życie 

 - komedia romantyczna 

22:25 Prosto w serce 

 - komedia romantyczna 

00:40 Śmierć się śmieje - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 My3 odc. 23
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 3 - serial
08:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 43 - serial
09:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 44 - serial
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 35 - serial
10:15 Ewa gotuje odc. 288
10:50 Król Artur - przygodowy
13:45 Sami swoi - komedia 
15:20 Świętokrzyska Gala 
 Kabaretowa 2017 
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 135 - telenowela
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 136 - telenowela
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 471 - serial
20:10 Skubani - animowany
22:00 Magic Mike - komediodramat 
00:20 Egzorcyzmy Molly Hartley 
 - horror 

08:50 Gotowe na wszystko 14:00 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw 14:05 Kwiat pustyni 10:20 Okrasa łamie 

przepisy

11:45 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Rozsądna Holly Berenson jest obiecującą 
restauratorką. Nierozstający się z czapką baseballową 
Eric Messer to ambitny, ale nieco zarozumiały 
dziennikarz sportowy. Po koszmarnej pierwszej 
randce oboje są przekonani, że w przyszłości będą 
się spotykać wyłącznie na urodzinach małej Sophie.

Jack Mosley to nadużywający alkoholu, zmęczony 
życiem funkcjonariusz nowojorskiej policji. Wkrótce 
ma przejść na emeryturę. Policjant otrzymuje 
do wykonania proste zadanie – ma eskortować 
taksówkarza Eddiego Bunkera w drodze z aresztu 
do sądu. 

„16 przecznic”
(2006r.) TVP 1 20:15

„Och, życie”
(2010r.) TVN 20:00



Niedziela, 28 stycznia 2018

09:45 Sonda II

05:35 Klan odc. 3249 - telenowela
06:10 Słownik polsko@ polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 646
09:15 Jak to działa? odc. 152 
09:45 Sonda II odc. 72 
10:15 Zakochaj się w Polsce odc. 57
10:45 Na imię miał Franciszek odc. 3
11:40 Sekrety mnichów odc. 17
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:00 Góry - życie ponad chmurami 
 odc. 2 - serial
14:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 5 s. 2 - serial
15:10 Halo, tu Pjongczang odc. 11
15:25 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
17:00 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 71 - serial
21:10 Smak miłości - dramat miłosny 
22:50 Mandela: Droga do wolności 
 - biografi czny 
01:20 16 przecznic - sensacyjny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 25 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 25 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 28 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial

09:00 Karzeł Długonos - przygodowy

10:55 Galileo odc. 639 

11:55 Galileo odc. 640 

13:00 Błękitny Grom - sensacyjny 

15:25 119 dni na Pacyfi ku 

 - dramat obyczajowy 

17:20 Trefny wóz - thriller

19:00 Galileo odc. 641 

20:00 Niecne uczynki - komedia 

21:50 Pitch Black - fi lm SF

00:00 STOP Drogówka odc. 163

06:00 Skorpion odc. 8 s. 2 - serial

06:50 Allo, Allo odc. 2 s. 5 - serial

07:25 Allo, Allo odc. 3 s. 5 - serial

07:55 Allo, Allo odc. 4 s. 5 - serial

08:30 Allo, Allo odc. 5 s. 5 - serial

09:05 Allo, Allo odc. 6 s. 5 - serial

09:45 Przygody Merlina odc. 7 - serial

10:45 Przygody Merlina odc. 8 - serial

11:40 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia sensacyjna 

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

16:00 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1 - przygodowy

18:00 Wakacje w krzywym zwierciadle 

 - komedia 

20:00 Centurion - sensacyjny 

22:00 Król Skorpion 4: Utracony tron 

 - sensacyjny 

00:10 Wikingowie odc. 4 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 5 - serial

09:05 Miniatury fi lmowe do muzyki 

 klasycznej odc. 28 - animowany

09:10 Miniatury fi lmowe do muzyki 

 klasycznej odc. 38 - animowany

09:20 Informacje kulturalne 

09:40 Scena klasyczna odc. 4

10:35 Trzeci punkt widzenia odc. 221

11:15 Żeniac - komedia 

12:45 Artysta - komedia romantyczna 

14:35 La Traviata Opera 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 69 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 477

18:10 Solidarność, Solidarność 

 - krótkometrażowy 

20:20 Opowieści weekendowe: 

 Urok wszeteczny - obyczajowy 

21:30 Scena klasyczna odc. 16

22:20 Trzeci punkt widzenia odc. 221

23:00 Córki dancingu 

00:40 Każde dotknięcie zostawia ślad 

 - Alina Szapocznikow 

 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 455
07:00 Park Narodowy Gór Stołowych 
 - dokumentalny 
08:05 Proboszcz Majdanka 
 - dokumentalny 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 3 - serial
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 4 - serial
10:10 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 14
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 162
10:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 13 - serial
11:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1 - serial
12:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4 - dokumentalny 
14:05 Szerokie tory odc. 94
14:40 10% dla mnie - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 55
17:15 Ex libris 
17:45 Sprawiedliwi odc. 3 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 9 - serial
18:50 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 1 - serial
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Colette - dramat wojenny 
22:45 Wcielenia zła odc. 1 - serial
23:45 Tu stoję... - obyczajowy 
01:05 Ocaleni - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. 
 bp. Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego
  tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
11:40 Aktywna zima odc. 4
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
07.06.1999 - przemówienie Jana 
 Pawła II podczas Nabożeństwa 
 Czerwcowego w Toruniu 
 - dokumentalny 
14:00 Jestem Gabriel - obyczajowy 
15:35 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już 
 wierzyć w Boga
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Zerwany kłos - religijny
18:35 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Brat Ogień odc. 21 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 11 - serial
22:20 Święty na każdy dzień 
22:30 Vatican Magazine

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 8 - serial
07:05 M jak miłość odc. 1345 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
09:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
10:30 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:25 Makłowicz w podróży odc. 38
12:00 Shenandoah - western 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial
16:20 The Voice Kids odc. 9
17:05 The Voice Kids odc. 10
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 173 - serial
19:25 Rod zink a. pl odc. 221 - serial
20:05 Stan gry - thriller
22:25 Znam kogoś, kto cię szuka 
 - dramat obyczajowy 
00:00 Genocyd. Tryptyk o kanonie 
 nadziei - dokumentalny 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1046

11:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 835

12:35 Drzewo marzeń odc. 6

13:35 Piorun - animowany

15:40 Harry Potter i Czara Ognia 

 - przygodowy

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 76

19:45 Uwaga! odc. 5204

20:00 Zmierzch - fantastyczny 

22:40 Fatum - horror 

00:50 MasterChef odc. 10 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 24

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 4 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 45 - serial

09:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 46 - serial

09:35 Mrówka Z - animowany

11:25 Artur i Minimki III. Dwa światy 

 - animowany

13:35 Skubani - animowany

15:35 Ojciec panny młodej II - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 90

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 257

20:00 XXIII Festiwal Kabaretów 

 w Koszalinie 

23:40 Złodziejski kodeks - sensacyjny 

01:55 Hancock - sensacyjny 

05:40 Ukryta prawda odc. 136 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 2 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 2 - serial

10:50 Kryminalni odc. 6 - serial

11:50 Kryminalni odc. 7 - serial

12:55 Uwolnić orkę - przygodowy

15:15 Na ostrzu: Ogień i lód - obyczajowy 

17:00 Miasto cienia - fi lm SF

19:00 Zabójcza broń odc. 15 - serial

20:00 Suma wszystkich strachów 

 - sensacyjny 

22:35 Zabójcza broń odc. 16 - serial

23:35 Monachium - sensacyjny 

02:55 Moc magii odc. 27

10:50 Kryminalni 10:55 Galileo

06:50 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:05 Rodzina 
Leśniewskich

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:05 Jeźdźcy smoków: 
Obrońcy Berk

Zoe Walker zajmuje się badaniami naukowymi 
w dziedzinie doskonalenia żywności. Ma opracować 
aromat kawy, który trafi  w gusta młodego pokolenia. 
Przybywa do miasteczka Salento w Kolumbii, 
słynącego z upraw kawy. Na miejscu Zoe poznaje 
przystojnego Diego Valdeza, właściciela plantacji.

17-letnia Isabella Swan po rozwodzie rodziców 
zamieszkuje z ojcem. W nowej szkole poznaje 
Edwarda Cullena, który z nikim nie chce nawiązać 
bliższej znajomości. Zaintrygowana Bella nie zważa 
na jego ostrzeżenia, by trzymała się z daleka.

„Zmierzch”
(2008r.) TVN 20:00

„Smak miłości”
(2016r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 29 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Łap start-up odc. 7
08:50 Łap start-up odc. 8
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 12 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 29 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Góry - życie ponad chmurami 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 183 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Komisarz Alex odc. 54 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3250 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 18 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Mock - spektakl teatralny 
22:05 Bilet na Księżyc - komedia 
00:15 Smak miłości - dramat miłosny 

05:25 Ukryta prawda odc. 137 - serial

06:25 Szpital odc. 241 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 174 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 7 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 516 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 175 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 415 - serial

14:55 Szpital odc. 242 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 8 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 517 - serial

20:00 Wielbicielka - thriller

21:50 Nie z tego świata 

 odc. 19 s. 5 - serial

22:50 Siedem - thriller

01:30 Moc magii odc. 28

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 26 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 1 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 57
09:00 Esmeralda odc. 119 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 120 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 5 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 62
15:00 Detektywi w akcji odc. 30 - serial
16:00 Esmeralda odc. 121 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 122 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 6 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 340 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 136 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 640 
23:00 Galileo odc. 641 
00:00 STOP Drogówka odc. 163

06:00 To moje życie! 
 odc. 214 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
08:00 Rewir odc. 19 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 14 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 20 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 78 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 49 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 50 - serial
17:05 Rewir odc. 20 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
20:00 Terytorium wroga 
 - dramat wojenny 
22:05 Prowokacja - sensacyjny 
00:00 Lokator - thriller

08:00 Teledysk 

08:10 Scena klasyczna odc. 4

09:00 But She’s Nice - animowany

09:15 Zmruż oczy - komediodramat 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 3 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 4 - serial

12:20 Złoto dezerterów - komedia 

14:35 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 477

15:30 Wiktoryna, czyli czy pan 

 pochodzi z Beauvais? 

 - obyczajowy 

16:40 W cieniu nienawiści - wojenny 

18:45 Dajcie czadu! - historia 

 wzmacniaczy Marshalla 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Scena ciszy - dokumentalny 

22:10 Antyfonie odc. 3

22:40 Którędy po sztukę odc. 70

22:45 Stefan Gierowski - dokumentalny 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 21

23:30 Przypadek 

 - dramat psychologiczny 

01:40 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 456
07:00 Dziewczęta z Auschwitz
  - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 4
08:35 Ukryte skarby odc. 20
09:10 Czas honoru odc. 76 - serial
10:05 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 16
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 4 - dokumentalny 
11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 22
12:10 Faustyna - biografi czny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 94
14:05 Sensacje XX wieku odc. 78
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 75 - serial
15:10 Spór o historię odc. 40
15:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4 - dokumentalny 
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Czas honoru odc. 77 - serial
18:35 Krótka historia odc. 48
18:50 Sensacje XX wieku odc. 150
19:20 Sensacje XX wieku odc. 97
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Niezwykła broń odc. 4 - serial
21:30 Aminata - siła miłości odc. 5
22:25 Solidarność według 
 Krzysztofa Wyszkowskiego 
 odc. 2 - dokumentalny 
23:35 Abu Haraz - dokumentalny 
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 4

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Zerwany kłos - religijny 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wydarzenia Zielonogórskie 
 1960 r. Bitwa o Dom Katolicki 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 W imię miłości - obyczajowy 
15:40 Aktywna zima 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 
16:50 Świadkowie - serial
17:20 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 58 - serial

06:05 Rod zink a. pl odc. 4 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 127
07:05 M jak miłość odc. 215 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 528 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 73 - serial
13:45 Na sygnale odc. 129 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 76 s. 6 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 10 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 37 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:45 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
18:55 Rod zink a. pl odc. 11 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
20:50 M jak miłość odc. 1346 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”
  - dokumentalny 
21:55 Midnight Sun odc. 1 - serial
23:00 Midnight Sun odc. 2 - serial
00:10 Czy czeka nas koniec? 
 - dokumentalny 

05:40 Uwaga! odc. 5204

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2174

10:55 Tu się gotuje! odc. 9

11:00 Ukryta prawda odc. 536 - serial

12:00 Szkoła odc. 278 - serial

13:00 19+ odc. 177 - serial

13:30 19+ odc. 178 - serial

14:00 Szpital odc. 422 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 8

16:00 Szkoła odc. 279 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 537 - serial

18:00 Szpital odc. 423 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 77

19:50 Uwaga! odc. 5205

20:10 Doradca smaku odc. 11

20:15 Na Wspólnej odc. 2620 - serial

20:55 Milionerzy odc. 52

21:30 Życie bez wstydu odc. 7 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 8 s. 2

23:35 Zmierzch - fantastyczny 

02:05 Co za tydzień odc. 835

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 607 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 296 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 297 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 112 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 599 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 220 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 413 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2619 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 659 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3560
16:30 Na ratunek 112 odc. 103 - serial
17:00 Gliniarze odc. 91 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2620 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 472 - serial
20:05 Hancock - sensacyjny 
22:00 13 - thriller
00:20 Kapitan Phillips 
 - dramat obyczajowy 

09:15 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Przygody pana 
Michała

18:50 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Znana we Francji dziennikarka Elsa Casanova 
sprzeciwia się obecności zachodnich sił zbrojnych 
w Afganistanie. Kobieta jest zaangażowana 
w sprawę emancypacji afgańskich kobiet. W Kabulu 
przeprowadza wywiad z jedną z nich. 

Ben Cronin, uczeń szkoły średniej z New Jersey, 
wiedzie udane życie u boku kochającej dziewczyny, 
Amy, w gronie wiernych przyjaciół. Ćwicząc pod 
kierownictwem trenera Simkinsa, stoi przed 
perspektywą kariery pływackiej. 

„Wielbicielka”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Terytorium wroga”
(2011r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 30 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sonda II odc. 72 
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 18
10:15 Doktor Quinn odc. 13 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 30 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 Ekstremalne oseski 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 184 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 55 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3251 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 19 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 10 - serial
21:15 Sekundy, które 
 zmieniły życie odc. 5
21:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 59
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 4 - serial
22:35 Uwięzione odc. 5 - serial
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 12 - serial
00:30 Bilet na Księżyc - komedia 

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1180 - serial

06:25 Szpital odc. 242 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 175 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 8 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 517 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 176 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 416 - serial

14:55 Szpital odc. 243 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 24 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 9 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 518 - serial

20:00 Kongo - przygodowy

22:20 Brudny Harry - sensacyjny 

00:30 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 27 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 58
09:00 Esmeralda odc. 121 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 122 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 6 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 340 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 31 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 63
15:00 Detektywi w akcji odc. 32 - serial
16:00 Esmeralda odc. 123 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 124 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 7 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 341 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 137 - serial
21:00 Święci z Bostonu 
 - dramat kryminalny 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 135 - serial
00:20 Spadkobiercy odc. 33

06:00 To moje życie! 
 odc. 215 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
08:00 Rewir odc. 20 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo
 odc. 15 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 1 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 79 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 50 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 51 - serial
17:15 13. posterunek odc. 1 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
20:00 Mechanik: Czas zemsty
  - sensacyjny 
21:55 Obrońca - sensacyjny 
23:50 Ostatni dom po lewej - thriller
02:00 Wikingowie odc. 9 s. 3 - serial

08:10 Wydarzenie aktualne

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 W cieniu nienawiści - wojenny 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 5 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 6 - serial

12:20 Hubal - dramat historyczny 

14:40 Tygodnik kulturalny 

15:35 Krótka podróż - obyczajowy 

16:30 Sceny nocne - historyczny 

18:30 Abu Haraz - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 The Gershwins 

 Porgy and Bess Opera 

23:10 Nieulotne - dramat obyczajowy 

00:50 Dziennik fi lozofa odc. 22

01:00 Performance odc. 97

06:50 Był taki dzień odc. 457
07:00 Apteka pod Orłem - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 5
08:30 Ukryte skarby odc. 21
09:05 Czas honoru odc. 77 - serial
10:00 Pociąg zatrzymał się 
 w Auschwitz - dokumentalny 
10:50 Dzikie Chiny odc. 4 - serial
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 11
12:15 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 12 - serial
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 150
14:10 Sensacje XX wieku odc. 97
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 76 - serial
15:20 Niezwykła broń odc. 4 - serial
16:25 Dziewczęta z Auschwitz 
 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 125
17:45 Czas honoru odc. 78 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 168
19:15 Sensacje XX wieku odc. 173
19:55 Nowe Ateny odc. 71
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:25 Aminata - siła miłości odc. 6
22:20 Na krawędzi wojny odc. 5 - serial
23:25 Znieważona ziemia 
 - dramat obyczajowy 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - 
07.06.1999 - przemówienie Jana 
 Pawła II podczas 
 Nabożeństwa Czerwcowego 
 w Toruniu - dokumentalny 
09:40 Ks. Bronisław Markiewicz 
 - wielki wychowawca młodzieży 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Oratorium 
 o Bronisławie Markiewiczu 
13:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 58 - serial
14:50 Święta Teresa z Lisieux 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Ostatni gram odwagi  

06:05 Rod zink a. pl odc. 5 - serial
06:40 20-lecie redakcji 
 ekumenicznej TVP
07:05 M jak miłość odc. 216 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
11:50 Na dobre i na złe odc. 529 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 74 - serial
13:50 Na sygnale odc. 130 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 77 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
15:30 M jak miłość odc. 1346 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 38 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 12 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1347 - serial
21:45 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Stella - dokumentalny 
00:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 277 s. 14 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2175

10:55 Ukryta prawda odc. 537 - serial

12:00 Szkoła odc. 279 - serial

13:00 19+ odc. 179 - serial

13:30 19+ odc. 180 - serial

14:00 Szpital odc. 423 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8

16:00 Szkoła odc. 280 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 538 - serial

18:00 Szpital odc. 424 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 78

19:50 Uwaga! odc. 5206

20:10 Doradca smaku odc. 14

20:15 Na Wspólnej odc. 2621 - serial

20:55 Milionerzy odc. 53, 

21:35 Zabójcza broń IV 

 - komedia sensacyjna 

00:10 Superwizjer odc. 1116

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 608 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 298 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 299 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 113 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 600 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 221 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 414 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2620 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 660 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3561
16:30 Na ratunek 112 odc. 104 - serial
17:00 Gliniarze odc. 92 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2621 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 473 - serial
20:10 Kapitan Phillips 
 - dramat obyczajowy 
23:00 Zasady walki II - Zdrada 
 - sensacyjny 
01:10 Wykiwać klawisza - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 14:40 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Maersk Alabama, amerykański statek handlowy 
dowodzony przez kapitana Richarda Phillipsa, 
został w 2009 roku porwany przez somalijskich 
piratów. Film koncentruje się na relacji pomiędzy 
tytułowym bohaterem a dowódcą piratów, Muse’em, 
który bierze Phillipsa jako zakładnika.

Ameryka wciąż boryka się z terroryzmem. Kolejne 
operacje nie rozwiązują problemu. Działania 
koncentrują się wokół przywódcy islamskich 
fundamentalistów _ Mohameda Jamara. Wszelkie 
akcje muszą być dobrze przemyślane i zaplanowane, 
bo jego śmierć może tylko zaognić sytuację.

„Obrońca”
(2004r.) TV Puls 21:55

„Kapitan Phillips”
(2013r.) Polsat 20:10
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13:55 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 151 
09:15 Statyści odc. 2 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 14 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 31 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7
12:55 Ekstremalne oseski odc. 4 - serial
13:55 Elif odc. 185 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 56 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3252 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 20 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o polskich serialach 
22:00 Uwolnić Asię Bibi - dokumentalny 
23:35 Colette - dramat wojenny 
01:50 Nas zaar mia. pl 

05:25 Ukryta prawda odc. 138 - serial

06:25 Szpital odc. 243 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 176 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 9 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 518 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 177 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 417 - serial

14:55 Szpital odc. 244 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 10 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 519 - serial

20:00 Monachium - sensacyjny 

23:25 Mentalista odc. 7 s. 6 - serial

00:25 Wiecznie żywy - horror 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 2 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 28 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 59
09:00 Esmeralda odc. 123 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 124 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 7 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 341 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 64
15:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial
16:00 Esmeralda odc. 125 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 126 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 8 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 342 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 138 - serial
21:05 Martwa rzeka - thriller
23:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 136 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 34

06:00 To moje życie! 
 odc. 216 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
08:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 5
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 16 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 2 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 80 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 51 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 52 - serial
17:15 13. posterunek odc. 2 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
20:00 Góra Dantego - katastrofi czny 
22:15 Twister - katastrofi czny 
00:30 Mgła - horror 

08:05 Białoruski klimat odc. 3 - inny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Sceny nocne - historyczny 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 7 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 8 - serial

12:15 Informacje kulturalne 

12:35 Polowanie na muchy 

 - obyczajowy 

14:25 Dezerterzy odc. 26

15:00 Jedenaste przykazanie 

 - obyczajowy 

16:45 Wenecja - obyczajowy 

18:50 Dziewczyna z ekranu 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 11

20:25 Miłość - dramat obyczajowy 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 23

22:45 Jedna scena odc. 69

23:10 Benek - komediodramat 

01:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 458
07:00 Polskie bitwy 
 odc. 5 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 6
08:40 Ukryte skarby odc. 22
09:15 Czas honoru odc. 78 - serial
10:20 Solidarność według 
 Krzysztofa Wyszkowskiego 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:30 Spór o historię odc. 53
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 13 - serial
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 168
14:00 Sensacje XX wieku odc. 173
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 28 - serial
15:10 Na krawędzi wojny odc. 5 - serial
16:10 Uciekinier - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3 - serial
17:45 Stara baśń. Kiedy słońce 
 było bogiem odc. 1 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 87
19:15 Sensacje XX wieku odc. 161
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 5 - dokumentalny 
21:35 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 1 - serial
22:30 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny 
23:35 Śmierć prezydenta 
 - dramat historyczny 
02:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Refl eksje nad 
 Psalmem XXIII - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 39 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Brat naszego Boga
13:45 Dobra wiara, dobre tricki
14:00 Ostatni gram odwagi 
 - obyczajowy 
15:35 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Serce Afryki - dokumentalny 
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 Mobilków - 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 Jimmy - obyczajowy 

06:05 Rod zink a. pl odc. 6 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 217 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
11:50 Na dobre i na złe odc. 530 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 75 - serial
13:50 Na sygnale odc. 131 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 78 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
15:25 M jak miłość odc. 1347 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 39 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 13 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1793 - serial
20:40 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial
21:45 Na sygnale odc. 176 - serial
22:25 Romantycy 
 - komedia romantyczna 
00:10 Akwarium, czyli 
 samotność szpiega odc. 2

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 14

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2176

10:55 Ukryta prawda odc. 538 - serial

12:00 Szkoła odc. 280 - serial

13:00 19+ odc. 181 - serial

13:30 19+ odc. 182 - serial

14:00 Szpital odc. 424 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

16:00 Szkoła odc. 281 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 539 - serial

18:00 Szpital odc. 425 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 79

19:50 Uwaga! odc. 5207

20:10 Doradca smaku odc. 23

20:15 Na Wspólnej odc. 2622 - serial

20:55 Milionerzy odc. 54

21:30 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia 

23:55 Zabójcza broń IV 

 - komedia sensacyjna 

02:30 MasterChef odc. 10 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 609 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 300 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 301 - serial
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 114 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 601 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 222 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 415 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2621 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 661 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:30 Na ratunek 112 odc. 105 - serial
17:00 Gliniarze odc. 93 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2622 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 474 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 488 - serial
20:40 Wykiwać klawisza - komedia 
23:00 To nie jest kolejna komedia 
 dla kretynów - komedia 
01:00 Mąż idealny 
 - komedia romantyczna 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

11:00 Przygody pana 
Michała

13:30 Sensacje XX wieku

11:50 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Góra Dantego to miasteczko leżące u stóp uśpionego 
od lat wulkanu. Mieszkańcy do tego stopnia 
zapomnieli o zagrożeniu ze strony złowieszczej góry, 
że region uznano za jedno z najpopularniejszych 
miejsc przeprowadzek w USA. Miejscowością kieruje 
pani burmistrz Rachel Wando.

Paul Crewe, była gwiazda futbolu amerykańskiego, 
trafi a do więzienia Allenville, jednego z najcięższych 
w kraju, za jazdę po pijanemu. Naczelnik postanawia 
wykorzystać jego talent i każe mu zorganizować 
drużynę, w skład której wejdą więźniowie. Zespół 
Crewe’a zmierzy się z drużyną strażników.

„Wykiwać klawisza”
(2005r.) Polsat 20:40

„Góra Dantego”
(1997r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Placki jogurtowe z bananami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
• 250 g gęstego 
• jogurtu naturalnego
• 2 jajka 
• 2 łyżki cukru pudru 
• pół łyżki cukru wanilinowego 
• 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
• 1 łyżeczka sody
• 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej 
• 2 łyżki roztopionego masła 
lub oleju
• olej lub masło do smażenia 
• 2 banany  

Sposób wykonania:
Banany obierz i pokrój w cien-

kie plasterki. Do miski przełóż 
jogurt, dodaj jajka, cukier wanili-
nowy, cukier puder i wystudzo-
ne rozpuszczone masło. Mieszaj 
rózgą do połączenia, dodaj mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pie-
czenia i sodą. Mieszaj do uzyska-
nia jednolitego ciasta. Katarzyna Robaczewska 

Placuszki smaż 
bez tłuszczu, na suchej 
patelni lub na odrobi-
nie oleju lub masła. 
Nałóż jedną łyżkę 
ciasta i smaż placki 
na rumiano z jednej 
strony – około 1,5 mi-
nuty. W połowie czasu 
smażenia na wierzchu 
ułóż plasterki banana. 
Placki obróć i dosmaż 
z drugiej strony – oko-
ło 1-2 minuty. Po każ-
dym smażeniu należy 
ostrożnie przetrzeć 
patelnię papierowym 
ręcznikiem, by nie zo-
stały na niej resztki 
owoców. 

Placuszki podawaj 
polane syropem, mio-
dem albo oprószone 
cukrem pudrem.   

Smacznego!
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3 lutego, godz. 19.00, Aula UMK w Toruniu
Dwie godziny śmiechu i zabawy
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Niektóre kraje nie mają tłu-
stego czwartku. W USA ( Nowy 
Orlean) i w Wielkiej Brytanii ob-
żarstwo dozwolone jest we wto-
rek, nazywany wtorkiem nale-
śnikowym. Ostatki mają różne 
nazwy w zależności od rejonu 
Polski. Często nazywane są zapu-
stami, śledzikiem czy też podko-
ziołkiem (Wielkopolska). 

Tradycja ta wywodzi się ze 
średniowiecza, a w Polsce znana 
jest od XVII wieku. Wtedy to na 
dworach magnackich urządza-
no zabawy. Tłusty czwartek to 
dzień, kiedy trzeba było się najeść 
do syta tłustych potraw i zjeść 
przynajmniej jednego pączka, 

by mieć powodzenie przez cały 
rok. Do ostatkowych zwyczajów, 
zwłaszcza na terenach wiejskich, 
należała tradycja przywoływania 
wiosny. Po wsi chodziły „maszka-
ry zapustne”, czyli głośno zacho-
wujący się przebierańcy. W or-
szaku tym można było zobaczyć 
słomianego niedźwiedzia symbo-
lizującego zimę, którego prowa-
dził parobek. Był też diabeł, dziad 
i baba oraz Cyganka i Żyd. Bardzo 
często dziad tańczył z młodymi 
pannami, baba kradła, a Cygan-
ka wróżyła. Wszystko to było 
połączone z tańcami i wspólną 
zabawą. Na Śląsku taka zabawa 
miała nazwę „babskiego com-

bru”, a uczestniczyły w niej same 
panie. W trakcie zabaw mężatki 
przyjmowały do swojego grona 
te kobiety, które wyszły za mąż 
w ostatnim roku. Natomiast na 
Warmii obżarstwo, które zaczy-
nało się w tłusty czwartek, koń-
czyło się zawsze o północy we 
wtorek przed środą popielcową. 
Przed północą wieszano na komi-

nie wymytą patelnię, która była 
symbolem poszczenia przez ko-
lejne 40 dni. 

Zapusty to również koniec 
karnawału na świecie. W tym 
dniu kończy się karnawał w Rio 
de Janeiro, a ostatnia zabawa 
trwa tam 5 dni. Słynne są również 
bale kostiumowe w Wenecji, gdzie 
bal maskowy odbywa się na Placu 

św. Marka. W Nicei natomiast jest 
słynna parada ulicami miasta.

Środa popielcowa to dzień 
pokuty, kiedy wszyscy katolicy 
biorą udział we mszy świętej po-
łączonej z sypaniem popiołu na 
głowę.

(Maw)
fot. pixabay

Pampuchy były robione 
z mąki pszennej, a więc z tej 
uznawanej za szlachetną, ale bez 
dodatku drożdży. Bogaci smażyli 
je w smalcu, w ubogich domach 
były pieczone w piecu chlebo-
wym. Nieodzownym dodatkiem 
do tego twardego, zapustnego 
pieczywa, były skwarki. Ciekawe, 
czy dziś komuś posmakowałby 
ten przysmak? Do wyboru były 
jeszcze pierogi z kaszą, kapusta 
z sadłem, żołądki wieprzowe na-
dziewane kaszą. Po kilku dniach 
totalnego obżarstwa, przycho-
dziła pora na post i umartwianie 
się.

Czasy się zmieniły, pączki 
są słodkie, z rozmaitymi nadzie-

niami lub polewami. Zachęcamy, 
by własnoręcznie spróbować je 
przygotować. A może przypad-
ną Czytelnikom do gustu inne 
karnawałowe słodkości, jak np. 
churros?

Amerykańskie donuty
Znane nam i z marke-

tów, i z amerykańskich filmów, 
w których policjanci zazwyczaj 
jedzą je na śniadanie. Po co wy-
myślono pączki z dziurką? Żeby 
uniknąć obecności surowego cia-
sta w środku. W tym wariancie 
po prostu łatwiej się je smaży. 
Oponki, niestety, mają to do sie-
bie, że lubią tworzyć… oponkę. 
Po porcji tych bardzo kalorycz-
nych smakołyków warto wybrać 

czem, solą i proszkiem do piecze-
nia zagotować, zaparzyć mąkę, 
mieszając drewnianą łyżką, aż 
ciasto przybierze kształt kuli. 
Przygotować szprycę z końcówką 
w kształcie gwiazdki. Rozgrzać 
tłuszcz do głębokiego smażenia. 
Wyciskać churros bezpośrednio 
na patelnię, a po usmażeniu odło-
żyć na papierowy ręcznik, by usu-
nąć nadmiar tłuszczu. Podawać 
posypane cukrem pudrem.

Pączki dla dbających o linię
Nie każdy, również z racji po-

stanowień noworocznych o zgu-
bieniu zbędnych kilogramów, 
będzie chciał zjeść tradycyjnego 
pączka czy faworka. Oto przepis 
odchudzony na pączki pieczone. 
Ciasto nie zawiera drożdży, więc 
pomijamy proces wyrastania, co 
stanowi znaczą oszczędność cza-
su.

Składniki:
1 szkl. mąki
25 dag twarogu
1 jajko
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki ksylitolu

Wykonanie:
Zmiksować jajko ze słodzi-

kiem, dodać twaróg, a na koniec 
mąkę z proszkiem do pieczenia. 
Uformować pączki (ok. 8 szt.), ew. 
nadziać dżemem lub czekoladą, 
ułożyć je na blasze do pieczenia. 
Piec w temp. 180 st.C około 20 
minut.

Pączki bezglutenowe
Dużo osób przestrzega diety 

bezglutenowej. I jak tu przeżyć 
tłusty czwartek? Da się.

Składniki:
pół kg uniwersalnej mieszanki 

bezglutenowej
1 szkl. mleka
5 dag cukru
8 żołtek
70 g masła (roztopione i ostudzo-
ne)
7 g drożdży instant
kieliszek wódki
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
tłuszcz do smażenia
sól

Wykonanie:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać 

mąkę z drożdżami, letnie mleko, 
szczyptę soli, alkohol i ekstrakt 
waniliowy. Wyrobić, pod koniec 
dodając masło. Odstawić do wy-
rośnięcia (1-1,5 godz.). Formować 
niewielkie pączki, lekko rozpłasz-
czając je w dłoni, kciukiem robiąc 
miejsce na nadzienie. Włożyć 
odrobinę dżemu i skleić. Ponow-
nie odstawić do wyrośnięcia (ok. 
30 min.). Smażyć w głębokim 
tłuszczu do zrumienienia. Posy-
pać cukrem pudrem bądź polu-
krować.

Faworki na piwie
Składniki:

pół kg mąki
5 żółtek
pół szklanki piwa
szczypta soli
olej do smażenia

Wykonanie:
Mąkę przesiać, dodać resztę 

składników, szybko zagnieść cia-
sto. Odstawić na kwadrans. Roz-
wałkować, pociąć na paski, każdy 
z pasków na części. Po środku 
każdej części zrobić nacięcie i wy-
winąć faworki. Smażyć na dobrze 
rozgrzanym tłuszczu.

fot. pixabay

się na długi spacer.
Składniki:

2,5 szkl. mąki
szczypta soli
1 op. drożdży instant (7 g)
1 jajko
¼ szkl. cukru
¾ szkl. mleka
3 łyżki masła
tłuszcz do smażenia

Wykonanie:
Wszystkie składniki połą-

czyć, wyrobić i odstawić na ok. 
1,5 godz. do wyrośnięcia. Po tym 
czasie ponownie zagnieść, roz-
wałkować na grubość ok. 1 cm. 
Dużą szklanką wycinać koła, kie-
liszkiem wyciąć dziurkę. Przykryć 
ręcznikiem i dostawić na kolejne 
pół godziny. 

W głębokiej patelni dobrze 
rozgrzać 1,5 l oleju lub smalcu. 
Smażyć pączki po ok. 1,5 min. 
z każdej strony. Odłożyć na pa-
pierowy ręcznik, by usunąć 
nadmiar tłuszczu. Udekorować 
polewą czekoladową, lukrem, 
posypkami.

Churros
Hiszpańskie słodkości z cia-

sta parzonego (jak na karpatkę 
czy ptysie), które podaje się na 
śniadanie w towarzystwie fili-
żanki gorącej czekolady.

Składniki:
pół kg mąki pszennej
pół litra wody
1 łyżeczka soli
3 łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżeczki oleju
tłuszcz do smażenia
cukier puder

Wykonanie:
Mąkę przesiać. Wodę z tłusz-

W tłusty czwartek trzeba zjeść co najmniej jednego pączka, by zapewnić sobie szczęście

Tradycja

Zapustowe obyczaje
Zapusty to czas imprez w końcówce karnawału. Za-
czynają się tradycyjnie w tłusty czwartek, a kończą 
we wtorek przed środą popielcową. 

Pączek – król tłustego czwartku
KULINARIA  W Polsce pączkami zajadamy się w ostatni czwartek karnawału od XVII wieku. Ale te 
dawniejsze różniły się od współczesnych, puchatych słodkości. Pampuchy były twardsze i suto okra-
szone… skwarkami
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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)

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które od 
jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci sprzy-
jają, możesz śmiało przystąpić do działania. Tydzień 
upłynie pod znakiem sukcesów, niezależnie od tego, 
gdzie akurat będziesz. W pracy zaskoczysz szefa 
świetną formą intelektualną, na urlopie spróbujesz 
czegoś nowego, co da ci sporo satysfakcji. Możesz 
liczyć na pochwały.

Będziesz w kiepskiej kondycji psychicznej. W pracy 
najlepiej schowaj się w ciemnym kącie i po prostu rób 
swoje. Unikaj osób, które są do ciebie źle nastawio-
ne i mogą rzucać złośliwe komentarze. Potrzebujesz 
odpoczynku i ciszy, by uporządkować swoje sprawy. 
Pozbądź się tego, co jest ci niepotrzebne. Za kilka dni 
poczujesz się lepiej, a siły witalne powrócą. Cierpli-
wości.

Albo zaczniesz o siebie dbać, albo zapracujesz na 
poważną chorobę. Zdrowotne zaniedbania zaczną 
wychodzić na jaw i dadzą ci się we znaki. Pomyśl 
w końcu o sobie, odpocznij, odżywiaj się zdrowo. 
Może zdecydujesz się poznać jakieś techniki re-
laksu? Jeśli nie masz pomysłu, poszukaj inspiracji 
w internecie. W sprawach sercowych będziesz cie-
szyć się wyjątkowym powodzeniem.

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

W najbliższych dniach będziesz wyjątkowo roztrze-
pana. Tyle będzie się działo, głównie na niwie towa-
rzyskiej, że zapomnisz o niektórych obowiązkach. 
Sprzątanie czy zakupy zejdą na dalszy plan. Uważaj 
na osoby, które zbyt dużo mówią. Lepiej milcz, bo 
staniesz się obiektem plotek.

Wspaniała forma i równie świetny humor będą ci 
towarzyszyć w najbliższych dniach. Postanowisz 
się rozwijać, zaczniesz przeglądać oferty kursów, 
studiów, szkoleń. To dobry czas, by podjąć takie de-
cyzje. Na pewno zyskasz na tym w sferze zawodowej. 
W sprawach rodzinnych ważna narada.

Gorszy czas. Poczujesz się źle, niepotrzebnie za-
czniesz wyolbrzymiać swoje problemy. Przyjrzyj 
się im dokładnie, a przekonasz się, że nie taki 
diabeł straszny. Nie poświęcaj czasu ani uwagi lu-
dziom, którzy na to nie zasługują. Lepiej idź do kina 
na komedię albo zajmij się tym, co lubisz.

Spokojny tydzień. Obowiązków jakimś cudem ubę-
dzie, możesz poświęcić czas na spotkania towarzy-
skie bądź rodzinne. Kontakt z ludźmi dobrze ci zrobi. 
Zwłaszcza, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje twojej 
rady. Poczujesz się potrzebny i doceniony. Będzie 
cię ciągnąć, by szukać nowych przygód, doświad-
czać nieznanego. Nie przesadzaj z przekraczaniem 
własnych granic.

Powinieneś wreszcie odpocząć. Będziesz miał spore 
problemy ze skupieniem się na pracy, więc o ile mo-
żesz, odpuść sobie ambitne zadania. A najlepiej weź 
kilka dni wolnego, spakuj walizkę i jedź na narty. Nie 
musisz planować, po prostu wyjedź i zatrzymuj się 
tam, gdzie masz ochotę. Da ci to poczucie wolności, 
wrócisz zdystansowany. Naładowanie baterii jest już 
konieczne.

Czas, by wykazać się zdolnościami, które przecież 
posiadasz. Przyszła pora naprawienia błędów, któ-
re niedawno ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez 
problemu, bo przecież te potknięcia wynikały z na-
tłoku zadań, a nie twojej niekompetencji. Spodziewaj 
się rewolucji w sprawach sercowych. Ktoś ulegnie 
twojemu urokowi i nie będzie to tylko letni romans.

Zaleje cię fala pozytywnego myślenia. Będziesz łagod-
ny, tolerancyjny i zechcesz, by cały świat tak się czuł, 
a wszędzie panowała zgoda i serdeczna atmosfera. Ktoś 
poprosi, byś był mediatorem w rodzinnym konflikcie 
i podejmiesz się tej roli. W efekcie obie strony będą ci 
wdzięczne za rozwiązanie sporu. Na weekend zaplanuj 
spotkanie towarzyskie. Będzie wyjątkowo udane.

Będziesz wyjątkowo szczery, ale czy wyjdzie ci to na 
dobre? Kiedy powiesz wszystkim, co cię denerwuje i co 
ci przeszkadza, zrzucisz z siebie jakiś ciężar, ale jed-
nocześnie musisz spodziewać się informacji zwrotnej. 
Może nie być zbyt miła. Najlepiej zrobisz, jeśli posta-
wisz na sport. Ćwiczenia sprawią, że negatywne myśli 
odpłyną, a ty będziesz tak zmęczony, że sił nie starczy 
na wymówki.

Kolorowanki dla dzieci
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Karnawał w Suminie
GMINA KIKÓŁ  W miniony czwartek w świetlicy wiejskiej 
w Suminie odbył się bal karnawałowy dla dzieci z tamtejszej 
społeczności wiejskiej

fot. Lidia Jagielska

FIlIp OlszewsKI    
 urodził się 17 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, ważył 
4,25 kg i mierzył 56 cm. Jest 
synem Mariusza i Anety 
z Rumunek Tupadelskich, 
a bratem Alicji, Natalii, Igora, 
Jakuba, Mai, Oliwii i Rozalii  

GAbryś KOwAlsKI 
 urodził się 18 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,49 kg i mierzył 
56 cm. Jest synem 
Arkadiusza i Katarzyny 
z Radomic, a bratem Oliwii, 
Asi, Julii i Kacpra 

JAś KAlINOwsKI   
 urodził się 17 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,9 kg i mierzył 
56 cm. Jest synem 
Krzysztofa i Angeliki 
z Ciełuchowa, a bratem 
Ani i Kacpra  

KubA OrzechOwsKI  
 urodził się 18 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,8 kg i mierzył 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Dominika 
i Olimpii z Bętlewa   

MArIANNA wOlANIN 
  urodziła się 14 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,3 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Michała 
i Aleksandry z Lipna

zuzANNA pIAsecKA  
 urodziła się 17 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 
57 cm. Jest córką Andrzeja 
i Eweliny z Lipna, ma sio-
strę Gabrysię 

Witajcie na świecie!
Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo narodzo-
nego dziecka znalazło się na naszych łamach, mogą 
przesłać je mailem na adres redakcja@wpr.info.pl.

Noworodki

Bal został zorganizowany 
przez sołtys Bożenę Rakowską 
dzięki środkom z funduszu sołec-
kiego. Mimo niesprzyjającej aury 
frekwencja dopisała. Były tańce, 
konkursy i nagrody. Wszystkie 
dzieci otrzymały drobne upomin-
ki. – Bardzo się cieszymy, że na-
sze dzieci miały okazję się spotkać 
i wspaniale spędzić czas – mówi 

pani Gosia z Sumina.
Dla lokalnej społeczności była 

to kolejna okazja do integracji. 
W Suminie spotkania mieszkańców 
odbywają się przy różnych okazjach 
w ciągu roku. Ostatnio były to an-
drzejki, teraz znakomitą okazją stał 
się właśnie karnawał. – W ramach 
funduszu sołeckiego organizujemy 
wycieczki czy Dzień Dziecka, jednak 

bal karnawałowy był po raz pierw-
szy. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku również środki pozwolą nam 
na organizację tego typu imprezy – 
dodaje sołtys Bożena Rakowska.

Jak widać, humory dopisywały 
i zarówno najmłodsi jak i ich rodzi-
ce i opiekunowie bawili się dosko-
nale.

(ak), fot. nadesłane
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Włoska młodzież w strojach balillas

Dziewiczy rejs 
Wiosną 1946 roku Polska była dosłownie w ruinie. 
Trwała jednak jej odbudowa. W takich momentach 
ważne były symbole. Jednym z nich był pierwszy 
wiślany rejs statku Sobieski. Świadkami tego wy-
darzenia mogli być także mieszkańcy Dobrzynia 
nad Wisłą.

XIX wiek

Przyglądali się jeziorom
19 maja 1892 roku w Warszawie, w lokalu przy ul. Chmielnej 14 debatowano 
na temat dobrzyńskich jezior. To cenne źródło informacji dotyczących głębo-
kości naszych najpopularniejszych akwenów.

XX wiek

Jesienią 1945 roku z dna Wisły 
wydobyto przedwojenny statek 
“Sobieski”. W maju 1946 roku 
statek przejęła powstająca wówc-
zas Żegluga Państwowa. Również 
w maju tego roku odbył się pier-
wszy po wojnie rejs Sobieskiego 
z Warszawy do Gdańska. Statek był 
przystosowany do żeglugi po rzece. 
Mimo, że miał 60 metrów długości, 
w wodzie zanurzony był na zaled-
wie 75 cm. W Warszawie zadaniem 

dla członków załogi było omijanie 
gruzów i pozwijanych elementów 
konstrukcji mostów. Po drodze 
załoga mijała wraki luksusowych 
statków : Halka ,”Francja” i “Bel-
weder”.

Przed wojną mieszkańcy Do-
brzynia mogli obserwować je 
z nadwiślańskiej skarpy. 7 godzin 
trwał rejs z Warszawy do Płocka. 
Sobieski nie przybił do brzegu 
w Dobrzyniu. Z relacji rejsu ws-
pomniano tylko o historii miast-
eczka. O 23.00 Sobieski dotarł do 
Włocławka. Wyposażenie statku 
było spartańskie. W kabinach był 
tylko drewniane ławki. Rejs So-
bieskiego był dziewiczy, ale po nim 
uruchomiono 4 linie z Warszawy 
do Gdańska. Wkrótce również stare 
nazwy statków zamieniono na po-
prawne wówczas “Janek Krasicki”, 
“Generał Świerczewski” i “Pstrows-
ki”.

(pw), fot. ilustracyjne

Przy ul. Chmielnej 14 w War-
szawie pod koniec XIX wieku 
odbywały się cykliczne zebrania 
Towarzystwa Ogrodniczego i Komi-
syi Teoryi Ogrodnictwa i Nauk 
Przyrodniczych. Referat dotyczący 
hydrografii ziemi dobrzyńskiej 
wygłosił dr A. Zalewski. Za 
największe uznano jezioro Słupie 
(Urszulewskie) mające 568 morgów 
kwadratowych. Jako drugie sklasy-
fikowano jez. Ostrowite pod Lipnem 

(287 morgów), Sumin (241 morgów) 
i Łąkie (221 morgów). Ciekawe są 
dane dotyczące głębokości jezi-
or. Jezioro Kikół miało głębokość 
6,2 m. Obecne dane mówią o 6,5 
m głębokości. Sumin miał 7,4 m 
głębokości; Głęboczek Wielki 12,5 
m; Łąkie 14,5 m; a Steklin 19,5 m. 
Najgłębszy pomiar wykazało jez. 
Moszczonne – 29 m. Obecnie dane 
mówią o maksymalnej głębokości 
34 m. Nie wspomniano natomiast 

o najgłębszym jeziorze – Wielgie, 
które położone jest w gminie Zbójno 
i w najgłębszym miejscu ma ponad 
40 m. Ziemia dobrzyńska była dla 
badaczy bardzo ciekawa. Odkry-
wali oni sieć powiązań między jezi-
orami:

– Między jeziorami znajdu-
jemy liczne przejścia, jak również 
między płami i właściwymi moc-
zarami i w ogóle ziemia dobrzyńska 
jest z tego względu nadzwyczaj 
zajmująca i godna wszechstronne-
go poznania – czytamy w referacie 
doktora Zalewskiego.

Naukowiec posiadał także 
kolekcję zdjęć jezior wykonanych 
na papierze kolodyjonowym, czyli 
srebrzonym. Była to najnowsza na 
owe czasy technologia wynalezio-
na przez warszawskiego inżyniera 
chemika – Lebiedzińskiego. Za-
lewski podczas wędrówek po ziemi 
dobrzyńskiej odnalazł także cmen-
tarzysko w Bąkowiźnie na południe 
od jeziora Żałe. Do Warszawy 
wywiózł stamtąd liczna zabytki np. 
ułamki siekier, nożyki itd.

(pw), fot. ilustracyjne

Współczesne Włochy to bard-
zo młody kraj. Do połowy XIX 
wieku istniało wiele państw na 
półwyspie Apenińskim. Państewka 
te zwalczały się wzajemnie, 
nasyłając armie najemników. 
Chociaż były słabe, ich interesy 
łączyły się, gdy do Italii wkraczały 
wielkie europejskie potęgi np. 
Francja. Wówczas państwa te 
zazwyczaj współpracowały, by 
wyprzeć obcych. W XVIII wieku 
spora część północnej Italii dostała 
się pod panowanie Habsburgów. 
Austriacy nie byli zbyt przyjaźni 

dla mieszkańców 
Italii. Jak głosi leg-
enda, w 1746 roku 
w miejscowości 
Portoria nieopo-
dal Genui oddział 
austriacki holował 
działa. W pewnym 
momencie ugrzęzły 
one w błotnistej 
nawierzchni drogi. 
Austriacy zmusili 
miejscowych, by 
ci wyciągali ar-
maty. “Zachęcali” 

ich, bijąc karabinami. W pewnym 
momencie nieznany chłopiec 
przyglądający się zajściu, chwycił 
w dłoń przydrożny kamień i rzucił 
wprost w głowę austriackiego ofi-
cera. Krzyknął “Che l’inse?”, co 
oznaczało tyle co “Mam zacząć?”.

Zajście sprowokowało 
mieszkańców do powstania i wy-
gonienia austriackiego garni-
zonu z miasta. Sukces był tylko 
chwilowy, ponieważ zajścia 
z italskiej prowincji nie miały 
wpływu na wojnę. Przetrwała 
jednak legenda, która urosła 

do niespotykanych rozmiarów. 
Przede wszystkim zapamiętano 
małego Giovanniego, który zyskał 
pseudonim Balilla, czyli “mały 
chłopiec”. 100 lat później posta-
wa Balilli stała się inspiracją dla 
Włochów, którzy rozpoczęli walkę 
o zjednoczenie kraju.

W latach 30. XX wieku postać 
Balilli wykorzystana została przez 
faszystów. Stworzono organizację, 
która następnie stała się wzorem 
dla niemieckich Hitlerjugend. 
Włoska wersja nazywała się Opera 
Nazionale Balilla. Słowo “opera” 
oznacza tu “pracę”. Włoskie dzieci 
od najmłodszych lat były przyuc-
zane do zachowań patriotycznych. 
W wieku 8 lat wstępowali do grup 
balilla i picolle. Nauka trwała 
o 14. roku życia. Później młodzież 
przechodziła do kolejnych orga-
nizacji. Młodych ludzi kierowano 
na szkolenia wojskowe. Dziew-
czynkom wpajano potrzebę 
zakładania rodzin posiadających 
dużo dzieci. Młodzi ludzie we 
Włoszech nie mieli wielkiego 
wyboru, ponieważ poza balilla 
zdelegalizowano wszystkie inne 

organizacje młodzieżowe nawet te 
należące do kościoła katolickiego.

Werbownikami do organizacji 
byli nauczyciele. Obowiązkiem 
szkoły było też organizowanie 
“faszystowskiej soboty”. W wakacje 
dzieci zabierano na obozy. 
Obowiązkiem każdego członka 
balilla było noszenie munduru, 
który składał się z czarnej koszuli 
i nakrycia głowy - fezu. Na szyi 
zawiązywali błękitną chustkę. 
Rząd przygotował dla dzieci spec-
jalne, pomniejszone repliki kara-
binów nazwane Moschetto Balilla. 
Dziesiątki tysięcy młodych ludzi 
maszerowały ulicami Rzymu 
w wielkich pochodach ku czci 
Benito Mussoliniego, ówczesnego 
przywódcy Włoch, pozdrawiając 
go faszystowskim pozdrowieniem 
- gestem później przejętym przez 
Hitlera. 

Młodzi ludzie z organizacji 
Balilla mieli nawet przykazaną 
“modlitwę”, której słowa brzmiały: 
“Wierzę w wodza (Mussoliniego), 
twórcę czarnych koszul i Jezusa 
Chrystusa - jego obrońcę.”

Widać jakie priorytety wbijano 

do głów dzieciom. Włoskie dzieci, 
w odróżnieniu od ich niemieck-
ich rówieśników z Hitlerjugend”, 
niezbyt przejmowały się tym, 
co wmawiano im w organizacji. 
W efekcie nie udało się stworzyć 
idealnych włoskich faszystów, 
którzy oddaliby życie za swojego 
wodza. Co innego w Niemczech, 
gdzie wychowankowie Hitlerju-
gend byli oddani w zupełności 
Hitlerowi. Stanowili najbardziej 
fanatycznych żołnierzy jednostek 
SS.

Miłośnikom motoryzacji do-
damy jeszcze, że od chłopca, który 
rzucił kamieniem w Austriaka 
w 1746 roku nazwano także jeden 
z modeli Fiata. Fiat 508 Balilla był 
jednym z najpopularniejszych 
włoskich samochodów swoich 
czasów. Można go było spotkać 
także na polskich drogach. Był 
montowany w Centralnych War-
sztatach samochodowych w War-
szawie i kosztował 5400 zł (wartość 
złotówki była wówczas inna niż 
dziś).

(pw)

Zaczęło się od kamienia
XVIII WIEK  Czasem do wybuchu rewolucji wystarczy jeden kamień rzucony przez anonimowego 
chłopca. W 1742 roku w podzielonej i zajętej przez Austriaków północnej Italii chłopiec imieniem Gio-
vanni rzucając kamieniem, rozpoczął wojnę i stać się symbolem. To także opowieść o tym jak symbol 
wykorzystać do rzeczy złych



Czwartek 25 stycznia 2018 FOTORELACJA  27LIPNO–CLI.PL

Noworoczna integracja
LIPNO/POWIAT  18 stycznia w lipnowskim Miejskim Centrum Kulturalnym na spotkaniu noworocz-
nym bawili się członkowie Powiatowego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” z Sumina

W czwartkowe popołudnie 
sala kameralna lipnowskiego domu 
kultury wypełniła się po brzegi 
emerytami, rencistami z całego 
powiatu, uczestnikami lipnowskich 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i podopiecznymi domu samopo-
mocy z Sumina.

– Jest to pierwsze spotkanie 
integracyjne – mówiła inicjator-
ka Krystyna Rykowska, szefowa 
Powiatowego Oddziału Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Lipnie. – Cieszę się, 
że jest nas dzisiaj tak dużo i że są 
z nami goście w osobach pani wice-
burmistrz Lipna Jolanty Zielińskiej 

i wicestarosty Anny Smużewskiej. 
Okazja jest wyjątkowa, bo spo-
tkanie ma charakter noworoczny 
i oprócz zapoznania się, rozmów 
i integracji przy stołach czeka nas 
zabawa na parkiecie, taniec i dobra 
muzyka. Zapewniam, że to nie jest 
ostatnie spotkanie integracyjne dla 
naszych środowisk.

Wiceburmistrz Lipna Jolanta 
Zielińska i wicestarosta lipnowski 
Anna Smużewska nie tylko zasiadły 
przy wspólnym stole z uczestnika-
mi spotkania, ale tez obdarowały 
zgromadzonych słodkimi upo-
minkami i serdecznymi słowami. 
W czwartek w domu kultury nie 

zabrakło też przewodniczącej rady 
miejskiej w Lipnie Ewy Urbańskiej 
i radnej Marii Wojtal oraz dyrekto-
ra Miejskiego Centrum Kulturalne-
go Arkadiusza Świerskiego.

– My mamy dla uczestników 
spotkania wielki prezent w posta-
ci naszego przedstawienia jaseł-
kowego – mówią dzieci z zerówki 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Lip-
nie. – Mamy piękne stroje, cieka-
wą opowieść i dużo świątecznego 
śpiewania.

Aktorzy z zerówki oczarowali 
wszystkich zgromadzonych swoim 
mistrzowskim występem przy-
gotowanym pod czujnym okiem 
wychowawczyni Joanny Frymar-
kiewicz.

Humory dopisywały, była do-
bra muzyka, taniec i pyszne co 
nieco. Znajomości zostały zawarte, 
doświadczenia wymienione, a de-
biut integracyjny zorganizowany 
przez Krystynę Rykowską zapisał 
się we wspomnieniach uczestni-
ków jako udany.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł wo-
rek, ekogroszek i orzech (worki 25 kg). 
OBLADREX Golub-Dobrzyń, Kontakt tel. 
604 517 964

Kupię/Sprzedam

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Kontakt pod 
nr.tel. 518 518 835

Krajżega+silnik 55 Kw, betoniarka 250L. 
Tel. 54 289 73 47

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-
rem Wąbrzeźno Cymbark około 900 m2, 
cena do uzgodnienia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 
po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, 
ul. 1 Maja 63, tel. 604 541 339

Nieruchomości

Działka budowlana 30 A, podzielona, 
uzbrojona. Tel. 54 289 73 47

Rolnictwo

Sprzedam sianokiszonkę z lucerny 
z 2017r. Tel. 662 017 028

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 
i fachowe podejście. Tel 669 450 043
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, kon-
takt pod nr. tel. 54 288 46 76

AUTO SUMOCKI Opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. LAKIER-
NIA PROSZKOWA. Klimatyzacja, Makówiec 
67, kontakt pod nr. tel. 601 927 221

Mechanika pojazdowa, wulkanizacja Piotr 
Blonkowski, Mysłakówko 15, 87-605 Tłucho-
wo tel. 692 144 235

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

MAR-AUTO Marek Grąbczewski - Mechanika 
Pojazdowa, wulkanizacja, geometria 3D, ser-
wis klimatyzacji, AUTO POMOC 24h. Józefko-
wo 4, 87-630 Skępe tel. 508-086-766

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-
CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 
kontakt pod nr. tel. 54 280 2990

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

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

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

LAND-HANDEL sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rol-
nicze, tir, przemysłowy, Wola 47a, Kikół, kon-
takt pod nr. tel. 506 053 816

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

POMOC DROGOWA 24h Lipno. Autoholowa-
nie Sikorski. Przewóz maszyn i innych pojaz-
dów - kraj i zagranica tel. 733-573-007

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

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, pa-
rapety, ul. 3-go Maja 16, Lipno, kontakt pod 
nr. tel. 54 288 35 82

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

Jawa producent kotłów CO, sprzedaż artykułów 
hydraulicznych i usługi, ul. 22 Stycznia 73,  
Lipno, tel. 500 027 018, 664 447 853

Marex technika grzewcza i sanitarna, ul. Skęp-
ska 36, tel. 604 612 749

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, kontakt pod nr. 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, kontakt pod nr. 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-

tel. 608 219 596

Usługi: Koparko ładowarką/wywrotką. Melio-
racje, Odwodnienia, Pomiary spadków. Eko 
szamba, Wola 9a, tel. 698 481 967

Schody drewniane, układanie podłóg/parkie-
tów, cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble 
ogrodowe. Tłuchowo tel. 602 636 101

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

P.P.H.U KALINOWSKI oferuje: Bramy, ogro-
dzenia, balustrady, usługi spawalnicze, Tłu-
chowo, tel. 512 442 245

MAX-BRUK układamy kostkę brukową i grani-
towa. Wykonujemy: chodniki, parkingi, drogi, 
podjazdy, tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, 
tel. 790 547 678

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie do-
świadczenie, Dobrzyń nad Wisłą, kontakt pod 
nr. tel. 607 349 375

Firma usługowa Krystian Pawłowski oferuje: 
adaptacja poddaszy, tynki elewacyjne i dekora-
cyjne, malowanie, gładzie, płytki, Dobrzyń nad 
Wisłą, tel. 794 663 537

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Oferujemy uslugi: produkcja kotłów CO, hy-
drauliczne koparką i koparko-ładowarką, kon-
takt pod nr. tel. 667 552 919, 607 479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki ma-
szynowe, tel. 501 202 840

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

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

P.P.H.U ROM-DOM - więźby dachowe, po-
krycia dachowe, obróbki blacharskie, Budo-
wa domów w systemie szkieletowym. Roman 
Ruszkowski tel. 601-811-909

GRU-MET - piaskowanie z dojazdem. Usługi 
ślusarsko - spawalnicze, tel. 888 471 801

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

PROMYCZEK Przedszkole Niepubliczne przyj-
muje zapisy dzieci na rok 2017. Kikól, Lipno, 
Wola, tel. 668 380 542

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

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, 
pełna księgowość, Zus, kadry, płace, ob-
sługa BHP, Tłuchowo, ul. Sierpecka 19, 
tel. 509 473 710

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 
firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, 
komputery, maszyny, urządzenia, kontakt pod 
nr. tel. 575 665 290

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

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

Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, Ży-
ciowe, Kredyty, Inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, 
ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

Komunikacyjne, ROLNE, życiowe, mieszkanio-
we, Wielgie, ul. Włocławska 10, kontakt pod 
nr. tel. 604 906 775

Ubezpieczenia i Finanse Agnieszka Leszczyń-
ska - OC/AC, majątek, rolne i inne. Skępe 
ul. Al.1 maja 116a.  tel. 792-825-553

KOMPIX - sprzedaż, kupno, serwis kompute-
rów PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych 
komputerów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wy-
najmiesz, kupujący nie płaci prowizji,
 tel. 575 665 291

OSK EKSPERT Justyna Kuchcińska ofe-
ruje Kursy KAT. A,A1,A2,AM,B ul. Ogro-
dowa 27, Wielgie tel. 507-764-236 
www.ekspert-szkoła.pl 

OSK OMEGA Ozimek Jacek organizuje 
kursy Prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E. 
87-600 Lipno osiedle W. Reymonta 6/61
tel. 889-307-337 

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

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

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

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

KOR NIR producent kory sosnowej 80L, worek 
w cenie 8 zł, Tłuchowo, tel. 533 833 853

Kwalifikowana szkółka drzew owocowych 
i krzewów ozdobnych, Kikół, ul. Sienkiewicza 
20, kontakt pod nr. tel. 692 796 460

Skład opału, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
prawdopodobnie najtańszy wegiel w okolicy, 
kontakt pod nr. tel. 730 015 103

Inter-Pal ekogroszek, pelet, brykiet, kontakt 
pod nr. tel. 531 132 203

Skład węgla Wyborscy. Atrakcyjne ceny 
z transportem do klienta, Kikół, ul. Zboińskie-
go 15, kontakt pod nr. tel. 606 209 787

Składy węgla GWAREK oferuje węgiel od 490 
zł TRANSPORT GRATIS. Lipno ul. Wojska Pol-
skiego 25. tel. 535-667-176

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Skład opału Tłuchowo, ul. Sierpecka 14a 
oferuje: sprzedaż asortymentu węglowego 
z polskich kopalni w konkurencyjnych cenach. 
kontakt pod nrtel. 692 767 354

Klub X-Fitness - idealne miejsce dla kobiet, 
zadbaj o swoją sylwetkę, porady dietetyczne 
i treningowe, tel. 730 167 510

Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, kontakt 
pod nr. tel. 730 015 103

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, 
tel. 531 132 203

Skup złomu i metali kolorowych Wyborscy, 
wysokie ceny, Kikół ul. Zboińskiego 15, kon-
takt pod nr. tel. 512 929 436

Kwiaciarna Marty, ul. Przekop 5, Lipno, kon-
takt pod nr. tel. 663 670 353

Zakład Pogrzebowy Janusz Sikora, Lipno, ul. 
Mickiewicza 41a, Kikół, ul. Kościuszki 20, 
kontakt pod nr. tel. 607 863 372

NOWATEX usługi hydrauliczne. Świadczymy 
pełny zakres usług, tel. 693 675 415

BEATKOM Klimatyzacja obiektowa, automa-
tya do bram i rolet, montaż-serwis, Lipno, 
ul. Szkolna 15 A, tel. 502 424 272

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

Usługi
inne

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscuSzukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
Auto Moto

części i akcesoria
mamAUTO – sprawdzone części używane  
do wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

skup aut / demontaż
mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja 
– PŁACIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, 
gotówka! 54 280 2990

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

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

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

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

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

leasing
Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla firm, 
leasingujemy prawie wszystko- auta, komputery, 
maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 
kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 291

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

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

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

Składy opału
Skład opału, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
prawdopodobnie najtańszy wegiel w okolicy, 
tel. 730 015 103

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

Skład węgla Wyborscy. Atrakcyjne ceny z trans-
portem do klienta, Kikół, ul. Zboińskiego 15, 
tel. 606 209 787

ogrzewanie
Jawa producent kotłów CO, sprzedaż artykułów 
hydraulicznych i usługi, ul. 22 Stycznia 73,  
Lipno, tel. 500 027 018, 664 447 853

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

fitness / aerobic
Klub X-Fitness - idealne miejsce dla kobiet, zadbaj 
o swoją sylwetkę, porady dietetyczne i treningowe, 
tel. 730 167 510

Surowce / skupy
Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, 
tel. 730 015 103

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, tel. 531 132 203

Skup złomu i metali kolorowych Wyborscy, 
wysokie ceny, Kikół ul. Zboińskiego 15, 
tel. 512 929 436

Usługi
inne

Kwiaciarna Marty, ul. Przekop 5, Lipno, 
tel. 663 670 353

Zakład Pogrzebowy Janusz Sikora, Lipno, 
ul. Mickiewicza 41a, Kikół, ul. Kościuszki 20, 
tel. 607 863 372

NOWATEX usługi hydrauliczne. Świadczymy 
pełny zakres usług, tel. 693 675 415

Serwis sprzątający Aleksandra Ruszkowska 
oferuje: kompleksowe sprzątanie po remontach 
i przeprowadzkach, czyszczenie dywanów, tapi-
cerek, samochodów i inne tel.693-930-924

BEATKOM Klimatyzacja obiektowa, automa-
tya do bram i rolet, montaż-serwis, Lipno, 
ul. Szkolna 15 A, tel. 502 424 272

Sport i rekreacja

salony fryzjerskie
Salon Metamorfoza oferuje usługi w zakresie fryzur i 
strzyżeń damskich i męskich, tel. 723 288 474

Usługi fryzjersko-kosmetyczne, solarium, sprzedaż 
kosmetyków, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 685 318 471

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

LAND-HANDEL sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: 
rolnicze, tir, przemysłowy, Wola 47a, Kikół, 
tel. 506 053 816

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

POMOC DROGOWA 24h Lipno. Autoholowanie 
Sikorski. Przewóz maszyn i innych pojazdów 
- kraj i zagranica tel. 733-573-007

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

agencje / banki
Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty 
konsolidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2,
Lipno, tel. 54 287 19 99

Rolnictwo
/ leśnictwo

KOR NIR producent kory sosnowej 80L, worek 
w cenie 8 zł, Tłuchowo, tel. 533 833 853

Kwalifikowana szkółka drzew owocowych i krze-
wów ozdobnych, Kikół, ul. Sienkiewicza 20, 
tel. 692 796 460

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

serwisy
AUTO SUMOCKI Opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. LAKIER-
NIA PROSZKOWA. Klimatyzacja, Makówiec 67, 
tel. 601 927 221

Mechanika pojazdowa, wulkanizacja Piotr 
Blonkowski, Mysłakówko 15, 87-605 Tłuchowo 
tel. 692 144 235

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

MAR-AUTO Marek Grąbczewski - Mechanika 
Pojazdowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis 
klimatyzacji, AUTO POMOC 24h. Józefkowo 4, 
87-630 Skępe tel. 508-086-766

usługi
PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 
tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 
tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 

Usługi: Koparko ładowarką/wywrotką. 
Melioracje, Odwodnienia, Pomiary spadków. 
Eko szamba, Wola 9a, tel. 698 481 967

Schody drewniane, układanie podłóg/parkie-
tów, cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble 
ogrodowe. Tłuchowo tel. 602 636 101

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

P.P.H.U KALINOWSKI oferuje: Bramy, ogrodze-
nia, balustrady, usługi spawalnicze, Tłuchowo, 
tel. 512 442 245

MAX-BRUK układamy kostkę brukową i grani-
towa. Wykonujemy: chodniki, parkingi, drogi, 
podjazdy, tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, 
tel. 790 547 678

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

Firma usługowa Krystian Pawłowski oferuje: 
adaptacja poddaszy, tynki elewacyjne i dekora-
cyjne, malowanie, gładzie, płytki, Dobrzyń nad 
Wisłą, tel. 794 663 537

Montaż przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Oferujemy uslugi: produkcja kotłów CO, 
hydrauliczne koparką i koparko-ładowarką, 
tel. 667 552 919, 607 479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszy-
nowe, tel. 501 202 840

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

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

P.P.H.U ROM-DOM - więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, Budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski 
tel. 601-811-909

GRU-MET - piaskowanie z dojazdem. Usługi 
ślusarsko - spawalnicze, tel. 888 471 801

Edukacja

PROMYCZEK Przedszkole Niepubliczne przyjmu-
je zapisy dzieci na rok 2017. Kikól, Lipno, Wola, 
tel. 668 380 542

ubezpieczenia
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 
Życiowe, Kredyty, Inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, 
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 
Życiowe, Kredyty, Inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, 
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

Komunikacyjne, ROLNE, życiowe, miesz-
kaniowe, Wielgie, ul. Włocławska 10, 
tel. 604 906 775

Ubezpieczenia i Finanse Agnieszka Leszczyń-
ska - OC/AC, majątek, rolne i inne. Skępe 
ul. Al.1 maja 116a.  tel. 792-825-553

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

Komputery / IT
KOMPIX - sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompute-
rów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

OSK EKSPERT Justyna Kuchcińska oferuje Kursy 
KAT. A,A1,A2,AM,B ul. Ogrodowa 27, Wielgie 
tel. 507-764-236 www.ekspert-szkoła.pl 

OSK OMEGA Ozimek Jacek organizuje kursy 
Prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E. 87-600 Lipno 
osiedle W. Reymonta 6/61 tel. 889-307-337 

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

Centrum Kredytowe Ewelina Jaworska – naj-
tańsze i najlepsze ofert w mieście, Lipno, 
ul. Piłsudskiego 3, tel. 512 275 283

Finanse
i bankowość

Składy węgla GWAREK oferuje węgiel od 490 
zł TRANSPORT GRATIS. Lipno ul. Wojska Pol-
skiego 25. tel. 535-667-176

Skład opału Tłuchowo, ul. Sierpecka 14a 
oferuje: sprzedaż asortymentu węglowego 
z polskich kopalni w konkurencyjnych cenach. 
tel. 692 767 354

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Usługi

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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W piątek 19 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Maliszewie świę-
towały osoby szczególnie waż-
ne w życiu uczniów, czyli babcie 
i dziadkowie. Oprócz prezentów 
były też konkursy, które wszyscy 
zaliczyli wzorowo

Dzień babci i dziadka w szkole 
w Maliszewie miał wyjątkową opra-
wę, a licznie przybyli bohaterowie 
dnia nie kryli dumy z wnuków i ra-

dości z niespodzianek przygotowa-
nych specjalnie dla nich.

– Z tej okazji odświętnie ubra-
ni uczniowie młodszych klas przy-
gotowali inscenizację pod okiem 
nauczycielek edukacji wczesnosz-
kolnej, przedszkola i oddziału 
przedszkolnego – opowiada na-
uczycielka Joanna Słaboszewska. 
– Padło wiele ciepłych słów w kie-
runku kochanych babć i dziadziu-

siów oraz gromko odśpiewano „Sto 
lat”. Uczniowie przygotowali także 
laurki, które wręczyli ukochanym 
bliskim. Portretami babć i dziad-
ków udekorowano salę gimna-
styczną. Radości nie było końca.

Po wzruszającej inscenizacji 
przyszedł czas na test na babcię 
i dziadka. Przybyli goście ocho-
czo brali udział w konkursach 
na najdłuższą obierkę od jabłka, 
najszybszym wiązaniu krawata 
i przyszyciu kilku guzików oraz je-
dzeniu jogurtu na czas. Zwieńcze-
niem wielkiego święta był słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
uczniów. Były rozmowy, integracja 
i rozświetlająca twarze babć i dziad 
radość i duma z wnuków.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane

Wzorowi dziadkowie
GMINA LIPNO  Kochana Babciu, Kochany Dziadku!

Gmina Lipno

Świąteczni artyści nagrodzeni
Pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Radomicach zostało nagrodzonych 
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym we Włocławku. Przedmiotem oceny 
były kartki i ozdoby świąteczne.
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– Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz klas I-III Zespołu 
Szkół w Radomicach w okresie 

przedświątecznym wzięły udział 
w Międzyszkolnym Konkursie Pla-
stycznym na kartkę lub ozdobę 
choinkową organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 14 we Wło-
cławku – opowiadają nauczyciele 
z Radomic. – Mimo dużej konku-
rencji, bo na konkurs wpłynęło 360 
kart świątecznych i 470 ozdób, pra-
ce naszych uczniów zdobyły uzna-
nie jury.

Czworo dzieci z Radomic zna-
lazło się w gronie autorów naj-
piękniejszych ozdób choinkowych: 
Nikola Urbańska zdobyła pierwsze 
miejsce w klasyfikacji trzecioklasi-
stów, Wojciech Rygielski zdobył dru-

gie miejsce, a Marek Rygielski miej-
sce trzecie w kategorii klas drugich. 
Oliwia Szlągiewicz uzyskała trzecie 
miejsce wśród pierwszoklasistów. 
Nadia Kuropatwa z klasy pierwszej 
zdobyła natomiast wyróżnienie za 
wykonanie kartki świątecznej.

10 stycznia dzieci z rodzicami 
oraz nauczycielem Lucyną Sieciń-
ską uczestniczyły  w uroczystym 
podsumowaniu zmagań konkur-
sowych, odebrały z rąk organiza-
torów atrakcyjne nagrody i dyplo-
my, poznały laureatów konkursu 
i przyjęły szczere gratulacje.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane
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Dzień Babci i Dziadka w szkole
GMINA WIELGIE  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach, specjalnie 
dla swoich babć i dziadków przygotowali spektakl, podczas którego podziękowali im za poświęcany na 
co dzień czas, wspólną zabawę i troskę. Była to również okazja do złożenia życzeń z okazji ich święta

Imprezę zorganizowano w re-
mizie strażackiej zlokalizowanej 
w okolicy szkoły. Sala wypełniła 
się po brzegi. Uczniów w aktor-
skim zadaniu obserwowali ich 
dziadkowie i babcie, a także ro-
dzice i pozostali uczniowie szko-
ły. Wśród zaproszonych gości był 
również wójt gminy Wielgie Ta-
deusz Wiewiórski. Obchody z tej 
okazji są już tradycją tej placów-
ki.

– Dziękujemy za waszą obec-
ność, życiową mądrość, której nie 
znajdzie się w żadnych książkach, 
życzliwość i ciepło – zwróciła się 
do świętujących babć i dziadków 
dyrektor szkoły, Zofia Kuczmar-
ska. – Życzę państwu przede 
wszystkim zdrowia, miłości, cier-

pliwości, satysfakcji i spełnienia 
z pełnionej roli, bo przecież jako 
dziadkowie aktywnie uczestni-
czycie w wychowywaniu swoich 
wnucząt.

Tego dnia podkreślano, że 
babcia i dziadek to osoby wyjąt-
kowe w życiu każdego dziecka. 
Pamięta się bowiem o nich nawet 
w dorosłym życiu, gdy można je-
dynie wspominać swoich bliskich.

– Jesteśmy wam wdzięczni 
za wszystkie ciepłe słowa. Z przy-
jemnością będziemy odwiedzać 
w dorosłym życiu, bo wtedy tak 
naprawdę świadomie docenimy 
waszą obecność. Dzięki temu, że 
jesteście, będziemy wspominać 
dzieciństwo jako wyjątkowy czas 
– mówiła podczas przedstawie-

nia jedna z młodych aktorek.
Dzieci w swoim programie 

artystycznym śpiewały piosenki, 
prezentowały układy taneczne, 
recytowały wiersze, a także od-
grywały różnego rodzaju scenki. 
Seniorzy ze wzruszeniem ob-
serwowali poczynania sceniczne 
swoich wnucząt. U niejednego 
można było zauważyć wzrusze-
nie. Po części artystycznej zapro-
szono widownię na słodki poczę-
stunek. 

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Remiza strażacka w Zadusznikach zapełniła się prawie po brzegi

Najmłodsze dzieci recytowały wierszyki

Nieco starsze zaprezentowały układy choreograficzne
Oficjalne życzenia świętującym 
złożyła dyrektor szkoły

Niektóre uczennice wcieliły się także w role swoich babć

W uroczystości uczestniczył także wójt gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski

Nie brakowało babć i dziadków, 
którzy przyjęli zaproszenie na spektakl swoich wnucząt

Spotkanie to przyniosło wiele radości i wzruszeń
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Tutti Frutti liderem
PIŁKA NOŻNA  W niedzielę 21 stycznia odbyła się I kolejka 
Lipnowskiej Ligi Halowej 2018. Tym samym wystartował kolej-
ny sezon rozgrywek. Po pierwszej kolejce liderem tabeli jest 
ekipa Tutti Frutti

Piłka nożna

Wygrana i drugie miejsce
20 stycznia zespół seniorek i juniorek UKS Mustang Wielgie wybrał się na turniej 
halowej piłki nożnej do Makowa Mazowieckiego.

Oba zespoły wyruszyły rano 
i już o 9.00 rozpoczął się turniej 
juniorek, w którym rywalizowało 
6 drużyn. O godz. 13.00 swój tur-
niej rozpoczęły seniorki, rywali-
zując w stawce 8-zespołowej. Po 
ostatnich zawodach w Babosze-
wie, w których obie ekipy zajęły 

pierwsze miejsca, piłkarki również 
chciały rywalizować o jak najwyż-
sze lokaty.

Seniorki wygrały swoją gru-
pę i półfinał zdecydowanie, zaś 
w finale zmierzyły się z zespo-
łem Królewscy Płock. Po remisie 
2:2 w regulaminowym czasie gry 

i bezbramkowej dogrywce wyko-
nywały rzuty karne. W karnych 
lepsze okazały się zawodniczki 
z Płocka i tak UKS zajął II miejsce 
w turnieju.

Juniorki grały systemem każ-
dy z każdym; ostatecznie zajmując 
I miejsce! Kolejność kat. OPEN: 1. 

Królewscy Płock, 2. UKS Mustang 
Wielgie, 3. MKS Ciechanów, 4. CU-
RIE Maków Mazowiecki, 5. FUKS II 
Pułtusk, 6. FUKS Pułtusk, 7. ŁKS 
Łochów, 8. Grodzisk Mazowiecki. 
Kolejność juniorek: 1. UKS Mu-
stang Wielgie, 2. Mazovia Grodzisk 
Mazowiecki, 3. Maków Mazowiec-
ki, 4. Królewscy Płock, 5. Fuks Puł-
tusk, 6. LUKS Szelków.

Skład seniorek: Paulina Szcze-
paniak, Anita Maćkiewicz, Monika 
Pikos, Ewelina Czubakowska, Alek-
sandra Olkiewicz, Zuzanna Jaskuła, 
Ewelina Leśniewska, Aleksandra 

Kamińska, Patrycja Rybczyńska, 
Marta Andrzejewska.

Skład juniorek: Martyna Fy-
dryszewska, Nikola Detmer, Oliwia 
Lejmanowicz, Julia Wilińska, Oli-
wia Bonowicz, Oliwia Sztuka, Maja 
Ziemińska, Magdalena Przyborow-
ska, Emilia Wenderlich, Magdalena 
Augustyniak. Trenerem obu ze-
społów jest Michał Ziemiński.

Był to kolejny udany turniej 
UKS-u, w którym piłkarki pokaza-
ły jakość i umiejętności.

(ak)
 fot. nadesłane

Wyniki I kolejki:
Cannabis – Terazlipno 0:2
Gmina Lipno – Auto Komis Lewiccy 3:3
Tutti Frutti – Ludki 8:1
Pauza – WOPR Lipno –

II Kolejka 28.01.2018 r. (niedziela)
9:00 WOPR Lipno – Ludki
9:45 Cannabis – Tutti Frutti
10:30 Terazlipno – Auto Komis Lewiccy

Pauza – Gmina Lipno

III Kolejka 04.02.2018 r. (niedziela)
9:00 Auto Komis Lewiccy – Tutti Frutti
9:45 Gmina Lipno – Cannabis
10:30 Terazlipno – WOPR Lipno

Pauza – Ludki

IV Kolejka 11.02.2018 r. (niedziela)
9:00 Cannabis – Auto Komis Lewiccy
9:45 Ludki – Terazlipno
10:30 WOPR Lipno – Gmina Lipno

Pauza – Tutti Frutti

V Kolejka 17.02.2018 r. (sobota)
9:00 Gmina Lipno – Ludki
9:45 Cannabis – WOPR Lipno
10:30 Terazlipno – Tutti Frutti

Pauza – Tutti Frutti

VI Kolejka 25.02.2018 r. (niedziela)
9:00 Cannabis – Ludki
9:45 Tutti Frutti – Gmina Lipno
10:30 WOPR Lipno – Auto Komis Lewiccy

Pauza – Terazlipno

VII Kolejka 04.03.2018 r. (niedziela)
9:00 Tutti Frutti – WOPR Lipno
9:45 Ludki – Auto Komis Lewiccy
10:30 Gmina Lipno – Terazlipno

Pauza – Cannabis

Terminarz LLH 2018:

03.03.2018 r. ok. godziny 11:15 
odbędzie się zakończenie ligi  wrę-
czenie dyplomów i pucharów dla 
najlepszych drużyn oraz nagród 
indywidualnych.

(ak), fot. MOSiR Lipno

Tabela po I kolejce:
Lp. Nazwa Mecze Pkt Z P R Bramki
1. Tutti Frutti 1 3 1 0 0 8:1

2. Terazlipno 1 3 1 0 0 2:0

3. Auto Komis Lewiccy 1 1 0 0 1 3:3

4. Gmina Lipno 1 1 0 0 1 3:3

5. Cannabis 1 0 0 1 0 0:2
6. Ludki 1 0 0 1 0 1:8
7. WOPR Lipno 0 0 0 0 0 0:0

Drużyna seniorek Drużyna juniorek



TABELA

Czwartek 25 stycznia 201832 SPORT LIPNO–CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

W pierwszym pojedynku FC 
Wielgie podejmowało OSP Dobrzyń 
nad Wisłą. Faworytem co praw-
da była ekipa z Wielgiego, ale OSP 
to obecnie najlepsza dobrzyńska 
drużyna i każdy wiedział, że tanio 
skóry nie sprzeda. Początek me-
czu był bardzo wyrównany i dłu-
go utrzymywał się bezbramkowy 
remis. Dopiero w dwóch ostatnich 
minutach FC Wielgie zadało 2 sku-
teczne ciosy i na przerwę schodziło 
z dwubramkowym prowadzeniem. 
Nie podłamało to miejscowych, 
którzy już na początku drugiej od-
słony zdobyli bramkę kontaktową. 
W dalszej fazie spotkanie przewagę 
miało jednak Wielgie i choć nie bez 
problemów, to ostatecznie poko-

nało OSP 5:3.
Dużo działo się w meczu Gmi-

na Lipno – ZEWiK. Niespodzie-
wanie po dwóch golach świetnie 
grającego w tym spotkaniu Ziół-
kowskiego, ZEWiK prowadził 2:0. 
Kiedy wydawało się, że takim re-
zultatem zakończy się pierwsza 
połowa, Gmina Lipno w ostatniej 
minucie przed przerwą zdobyła 2 
bramki i doprowadziła do remisu. 
W drugiej odsłonie walka o ligowe 
punkty zaczęła się na dobre i do 
ostatnich sekund nikt już nogi nie 
odstawiał. Na prowadzenie po-
nownie wyszedł ZEWiK, ale Gmi-
na bardzo szybko odpowiedziała 
z nawiązką i było 4:3 dla lipnowian. 
Ostatnie słowo należało jednak do 

rozgrywających chyba najlepszy 
mecz sezonu piłkarzy ZEWiK-u, 
którzy za sprawą Kraśnickiego do-
prowadzili do remisu 4:4.

Zaplanowany w tej kolejce 
mecz Terazlipno – Fanatic został 
przełożony na inny termin.

W tabeli na prowadzeniu 
umocniło się FC Wielgie, które z 22 
punktami wyprzedza Gminę Lipno 
(18 pkt) i Terazlipno (17 pkt). Obie 
lipnowskie drużyny mają jednak 
jeszcze jeden mecz zaległy. W kla-
syfikacji króla strzelców nadal pro-
wadzi Juliusz Habasiński (Fanatic).

Tekst i fot. (ak)

FC Wielgie na prowadzeniu
PIŁKA NOŻNA  20 stycznia odbyły się kolejne mecze Dobrzyńskiej Ligi Futsalu. Niespodziewanie punkty 
straciła Gmina Lipno, której trudne warunki postawił ZEWiK. Na fotelu lidera umocniło się FC Wielgie

IX kolejka:

FC Wielgie – OSP Dobrzyń 5:3
(Przybyszewski – 2, Raniszewski – 2, Maciejewski – 1; 

Rzęsiewicz – 2, Olewiński Ł. – 1)

Gmina Lipno – ZEWiK 4:4
(Bartczak R. – 1, Bartczak M. – 1, Jesionowski D. – 1, 

Jesionowski A. – 1)
Żółta kartka: Bartczak M. (Gmina Lipno)

Terazlipno – Fanatic – przełożony

Dobrzyńska Liga Futsalu - IX kolejka: 20.01.2018 

 
 

FC Wielgie – OSP Dobrzyń 5:3 
(Przybyszewski-2, Raniszewski-2, Maciejewski-1; Rzęsiewicz-2, Olewiński Ł.-1) 

 
 

Gmina Lipno – ZEWiK 4:4 
(Bartczak R.-1, Bartczak M.-1, Jesionowski D.-1, Jesionowski A.-1) 

Żółta kartka: Bartczak M. (Gmina Lipno) 

 
 

Terazlipno – Fanatic - przełożony 
 
 

 
 

TABELA 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Z R P Bramki 

1. FC Wielgie 9 22 7 1 1 45:17 

2. Gmina Lipno 8 18 5 3 0 41:26 

3. Terazlipno 8 17 5 2 1 32:18 

4. OSP Dobrzyń 9 13 4 1 4 51:36 

5. ZEWiK 9 10 3 1 5 31:35 

6. Fanatic 8 9 3 0 5 40:49 

7. Wisła 12 3 1 0 11 22:81 

8. Orion - - - - - - 

 


