
Co z budynkiem po gimnazjum?
W związku z wygaszaniem gim-
nazjów samorządy muszą znaleźć 
pomysł na zagospodarowanie bu-
dynków, które opustoszeją, gdy 
ostatnie roczniki skończą eduka-
cję
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Do zdarzenia doszło po godz. 
17.00 w centrum Dobrzynia nad 
Wisłą. Jak wynika z ustaleń, grupa 
czterech mężczyzn napadła i do-
tkliwie pobiła dwóch przechod-
niów. Pobici mężczyźni w wieku 
28 i 59 lat doznali licznych urazów 
i potłuczeń ciała.

– Policjanci dzięki szybkiej 
i sprawnej akcji ustalili i zatrzy-
mali podejrzanych. Mężczyźni 
w wieku 17, 24, 30 i 34 lat usłyszeli 
zarzut pobicia i złożyli wyjaśnie-
nia w sprawie – mówi st. asp. 
Marcin Impert z Komendy Powia-
towej Policji w Lipnie.

Część napastników była 
uzbrojona w przedmioty przypo-
minające kije lub pałki bejsbolo-
we. Obrażenia pobitych są dość 
rozległe. Poza licznymi potłucze-
niami 59-latek ma złamana rękę. 
28-latek doznał złamania nad-
garstka.

W środę (24.01) zatrzymani 
do sprawy zostali doprowadzeni 
przez policjantów do prokuratury 
z wnioskiem o zastosowanie tym-
czasowego aresztu. Prokurator po 
analizie sprawy zastosował wo-
bec mężczyzn dozór oraz zakaz 
zbliżania się do pokrzywdzonych. 
Powodem ich zachowania miały 
być wcześniejsze nieporozumie-
nia z pokrzywdzonymi.

Artykuł 158. Kodeksu karnego 
stanowi, że za pobicie grozi do 3 
lat więzienia. Jeżeli następstwem 
bójki lub pobicia jest ciężki 
uszczerbek na zdrowiu człowieka, 
sprawca podlega karze pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy do lat 
8. Jeżeli następstwem jest śmierć 
człowieka, kara pozbawienia wol-
ności może wynieść od roku do 
lat 10.

(ak), fot. ilustracyjne

Do zajścia doszło w minio-
ny czwartek, prawdopodobnie 
w godzinach popołudniowych lub 
wieczornych. W piątek do naszej 
redakcji zadzwonił mieszkaniec 
Grochowalska, prosząc o inter-
wencję. Zgłaszający chce zachować 
anonimowość.

– Jestem w pracy, ale już 
dzwoniła do mnie siostra, infor-
mując, że ktoś sprofanował groby 
na naszym cmentarzu. Gdy tylko 
skończę zmianę, sam pojadę to 
sprawdzić. Jestem zbulwersowa-
ny i proszę redakcję CLI o nagło-
śnienie sprawy. Złodziej nie może 
uniknąć kary – powiedział nam 
w piątek mężczyzna.

My jeszcze tego samego dnia 
pojechaliśmy do Grochowalska. 
Tamtejszy cmentarz jest niewiel-
kim obiektem. Co może sprzy-
jać kradzieżom, jest położony na 
uboczu, w sąsiedztwie pól i drzew. 

Na miejscu spotkaliśmy kilkoro 
mieszkańców wsi. Wszyscy przy-
szli w tym samym celu. Chcieli 
sprawdzić, czy złodziej lub zło-
dzieje zniszczyli także ich rodzin-
ne pomniki.

Po krótkich oględzinach moż-
na było stwierdzić, ze szkody wy-
rządzono na co najmniej kilku-
nastu pomnikach. Celem padły 
metalowe elementy jak krzyże czy 
figurki ozdabiające płyty nagrobne. 
Zostały odcięte piłą lub po prostu 
oderwane. Na niektórych grobach 
są jeszcze wyraźne ślady. Zdaniem 
miejscowych to ewidentnie robota 
tzw. złomiarzy, czyli osób widzą-
cych łatwy zarobek w sprzedaży 
elementów metalowych na sku-
pach złomu.

– Parę lat temu ginęły u nas 
wazony. Teraz łupem padły głów-
nie małe krzyżyki. To straszne jak 
można zrobić coś takiego za parę 

złotych – przyznaje Andrzej Jan-
kowski, mieszkaniec Grochowal-
ska.

Sprawę zgłoszono na policję. 
W piątek na miejscu byli dzielni-
cowi z Dobrzynia nad Wisłą. Mimo 
że zniszczenia dotyczą minimum 
kilkunastu pomników, jak dotych-
czas zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa (lub wykroczenia, to 
jest zależne od wartości skradzio-
nych przedmiotów – red.) złoży-
ła... zaledwie jedna osoba. – Mamy 
takie zawiadomienie, ale tylko od-
jednej osoby. W takim wypadku 
można mówić raczej o wykrocze-
niu niż przestępstwie – wyjaśnia 
st. asp. Marcin Impert z KPP Lip-
no.

Mieszkańcy wsi mają nadzieję 
na to, że policja schwyta sprawcę 
lub sprawców. Sami dodają jed-
nak z pewnym zrezygnowaniem, 
że ewentualna kara pewnie i tak 
będzie mała ze względu na niską 
szkodliwość społeczną czynu.

Istotnie tak może być, jeśli 
zawiadomienie złoży tylko jedna 
osoba. Ale jeśli na policję zgłosi się 
więcej poszkodowanych, wówczas 
sprawa może nabrać rozpędu, 
a złodzieja spotkać wyższa kara. 
Więcej zdjęć zniszczonych pomni-
ków na cmentarzu w Grochowal-
sku znajdziecie na naszym portalu 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Zbezcześcili i okradli groby
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Nieznany sprawca lub spraw-
cy ukradli elementy metalowe z co najmniej kilkunastu pomni-
ków na cmentarzu parafialnym w Grochowalsku. Mieszkańcy są 
zbulwersowani. Podejrzewają, że to sprawka amatorów łatwego 
zarobku

Dobrzyń nad Wisłą

Dotkliwe pobicie
w centrum miasta
Dantejskie sceny rozegrały się w niedzielę (21.01) na 
placu Wolności. Czterech uzbrojonych napastników 
w wieku od 17 do 34 lat dotkliwie pobiło dwóch prze-
chodniów. 
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Bobrowniki Skępe
Studniówka ZS 
im. W. Łukasińskiego
Najważniejszy bal w życiu mają już 
za sobą uczniowie Zespołu Szkół 
im. Waleriana Łukasińskiego w Skę-
pem
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Lipno
Pijaństwo 
nadal dużym problemem
Podczas 39. sesji rady miejskiej raj-
cy jednogłośnie uchwalili gminny 
program profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, 
innych uzależnień i zapobiegania 
narkomanii w naszym mieście 
w 2018 roku

O G Ł O S Z E N I E



– Program obejmuje w szcze-
gólności prowadzenie profilak-
tycznej działalności edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii szczególnie 
dla dzieci i młodzieży, w tym pro-
wadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wycho-
wawczych i socjoterapeutycznych, 
zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych, udziela-
nie rodzinom z problemami uza-
leżnień pomocy psychologicznej 
i prawnej szczególnie w zakresie 
przemocy w rodzinie, wspomaga-
nie działalności instytucji, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów uza-
leżnień – mówi pełnomocnik bur-
mistrza Lipna do spraw profilak-
tyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdzia-
łania narkomanii Mariusz Woź-
niak. – Obowiązkiem gminy jest 
opracowanie rocznego programu 
profilaktyki. Prowadzenie działań 
profilaktycznych i rozwiązywanie 
problemów uzależnień oraz inte-
gracja społeczna osób uzależnio-
nych należy do zadań własnych 
gminy. Sprawozdanie z realizacji 
zostanie przedstawione do końca 
marca 2018 roku. Efektem spo-
łecznym jest ograniczenie zacho-
wań ryzykownych wśród miesz-
kańców Lipna, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej.

330 tys. zł ze 
sprzedaży alkoholu
Przyjęty program określa 

lipnowską strategię w zakresie 
profilaktyki i minimalizacji szkód 
zdrowotnych i ekonomicznych 
wynikających z nadużywania alko-
holu i innych zachowań społecznie 
nagannych, a jego realizacja ma 
przyczynić się do poprawy zdrowia 

fizycznego i psychicznego miesz-
kańców Lipna, właściwego wy-
chowywania młodego pokolenia, 
a także zapewnienia ładu i zwięk-
szenia poczucia bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej.

Główne zadania ratusza w tym 
zakresie to zwiększanie dostępno-
ści pomocy terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu, udzielanie rodzinom, 
w których występują problemy al-
koholowe, pomocy psychospołecz-
nej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzi-
nie, prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i prze-
ciwdziałania narkomanii, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie zajęć poza-
lekcyjnych, a także działania rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i so-
cjoterapeutycznych, wspomaganie 
działalności instytucji, stowarzy-
szeń osób fizycznych, służącej roz-
wiązywaniu problemów alkoholo-
wych; podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem przepi-
sów prawnych oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskar-
życiela publicznego, wspieranie 
zatrudnienia socjalnego poprzez 
organizowanie i finansowanie cen-
trów integracji społecznej.

– Na finansowanie zadań za-
wartych w programie gmina prze-
znacza środki własne pochodzące 
głownie z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych – wyjaśnia Mariusz 
Woźniak. – Przewidujemy, że 
wpływy z tych opłat w roku 2018 
wyniosą 330 tysięcy złotych.

Komisja też kosztuje
Ratusz ustalił wynagrodzenie 

dla członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Lipnie na poziomie 

wynagrodzenie z 2017 roku. Wy-
sokość wynagrodzenia członków 
ustala się wskaźnikiem procento-
wym liczonym od kwoty 1600 zło-
tych. I tak dla przewodniczącej i se-
kretarza komisji jest to 45 procent 
kwoty bazowej, a dla pozostałych 
członków po 35 procent tej kwoty. 
Wynagrodzenie naliczane jest na 
podstawie listy obecności człon-
ków komisji, za udział w posiedze-
niu, które ma na celu motywację 
osób nadużywających alkoholu do 
zmiany zachowań i leczenia oraz 
za udział w posiedzeniach wy-
jazdowych – kontroli (wizytacji) 
punktów sprzedaży napojów alko-
holowych w Lipnie.

Kontynuacja działań
– W 2018 roku w Lipnie przy 

ulicy Kościuszki dalej będzie dzia-
łał punkt terapeutyczny, w któ-
rym będzie odbywała się terapia 
indywidualna oraz grupowa – za-
powiada Woźniak. – Również przy 
ulicy Kościuszki będzie działała 
grupa wsparcia dla osób uzależ-
nionych oraz współuzależnionych 
od alkoholu oraz ich rodzin. Będą 
też działały w tym miejscu dwa 
punkty konsultacyjne: jeden dla 
ofiar przemocy w rodzinie, drugi 
dla osób uzależnionych od narko-
tyków.

Adresatami programu są bo-
wiem dzieci i młodzież, w tym 
z rodzin dysfunkcyjnych, rodzi-
ce, osoby wymagające wsparcia 
w problemach emocjonalnych, 
kadra pedagogiczna szkół i przed-
szkoli, pracownicy socjalni, psy-
cholodzy, terapeuci, organizacje 
pozarządowe działające na rzecz 
rozwiązywania problemów uzależ-
nień i przemocy w rodzinie, sprze-
dawcy napojów alkoholowych oraz 
społeczność lokalna.

– Członkowie zespołu in-
terwencyjno-motywującego da-
lej będą przyjmowali zgłoszenia 
w sprawach alkoholizmu oraz 
przemocy w rodzinie – informu-
je Mariusz Woźniak. – Jak co roku 
planujemy wyjazd dla około 100 
osób na ogólnopolskie spotkania 
trzeźwościowe do Lichenia, Czę-
stochowy i Obór. Raz w miesią-
cu w szkołach będą się odbywały 
spotkania z terapeutą. Będą pro-
wadzone w dalszym ciągu świetli-
ce profilaktyczno-opiekuńczo-wy-
chowawcze, do których uczęszcza 
około 130 dzieci. W działalności 
profilaktycznej prowadzonej 
w Lipnie ważną rolę odgrywają 
placówki oświatowe.

Nie odbiegamy 
od średniej krajowej
Z danych zebranych do spo-

rządzenia programu na 2018 rok 
wynika, że Lipno nie stanowi od-

stępstwa w skali kraju i zachodzące 
u nas zjawiska, trendy i problemy 
wynikające z używania substancji 
psychoaktywnych pokrywają się 
z tymi obserwowanymi w skali kra-
ju. Z punktu widzenia konstruowa-
nia programu daje to możliwość, 
przy niewątpliwym braku szczegó-
łowych i wiarygodnych danych na 
temat tak specyficznego zjawiska 
jak uzależnienia, tworzenie prze-
słanek na bazie których opierają 
się założenia co do form i narzędzi 
realizacji zaplanowanych w pro-
gramie zadań. Z dużym prawdo-
podobieństwem zakładać można, 
że prawidłowości zaobserwowane 
w otoczeniu makrospołecznym, 
w zakresie uzależnień, właściwe 
będą także w naszym mieście.

– W 2018 roku Lipno weźmie 
udział w różnych ogólnopolskich 
kampaniach profilaktycznych, któ-
re będą realizowane przy udziale 
naszych lipnowskich szkół – prze-
widuje Mariusz Woźniak. – Zosta-
nie zorganizowany za około 32 tys. 
zł letni wypoczynek dla dzieci ze 
świetlic środowiskowych. Jak co 
roku planujemy zorganizowanie 
biesiady bezalkoholowej, na której 
w roku 2017 bawiło się 140 osób. 
W roku 2018 będziemy też inicjato-
rem dofinansowań i wielu działań 
profilaktycznych i promujących 
zdrowy styl życia organizowanych 
przez policję w Lipnie, Miejskie 
Centrum Kulturalne, organizacje 
pozarządowe, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz lipnowskie 
szkoły.

Piją więcej piwa
Według danych PARPA w 2016 

roku spożycie 100 procent alko-
holu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca Polski wyniosło 9,37 
litra i oscyluje na poziomie roku 
poprzedniego (9,41 litra). W struk-
turze spożywania napojów alkoho-
lowych największy jest udział piwa 
(58,4 %), który w dalszym ciągu 
wzrasta. W dalszej kolejności są 
wyroby spirytusowe, w tym wód-
ka (34,2 %), a na ostatnim miejscu 
wśród preferencji konsumentów 
znajduje się wino i miody pitne 
(7,4 %). Problemem jest znaczący 
wzrost dostępności ekonomicz-
nej napojów alkoholowych. Biorąc 
pod uwagę zwiększenie dostępno-
ści alkoholu (piwa w szczególno-
ści), należy rozważyć albo zmiany 
w lokalnym prawie, albo fizycznie 
zmniejszyć dostępność alkoholu, 
zwłaszcza piwa wobec nieletnich, 
a przy doborze narzędzi do pro-
wadzenia działań profilaktycznych, 
kierować się także edukacją pod 
kątem długofalowych zmian i ne-
gatywnych skutków picia nawet 
niskoprocentowego alkoholu.

3 miliony Polaków pije
Z danych PARPA wynika, że 

w Polsce jest ogromna liczba uza-
leżnionych czyli osób, które są 
w systemie lecznictwa i mają po-
stawioną diagnozę. Jest to 600-800 
tysięcy osób. Dodać trzeba, że co-
rocznie w systemie lecznictwa po-
jawia się 350 tysięcy nowych uza-
leżnionych. Natomiast nadmiernie 
i szkodliwie pije alkohol w Polsce 
ponad 3 miliony osób.

W Lipnie piją w co 
najmniej 246 rodzinach
Z danych za rok 2016 wynika, 

że w Lipnie jest 56 punktów sprze-
daży alkoholu, a więc na jeden 
punkt przypada 253 mieszkańców. 
W województwie kujawsko-pomor-
skim jest 7316 punktów, a w Polsce 
135.307 (przeciętnie więc w kraju na 
jeden punkt sprzedaży alkoholu 
przypada 277 mieszkańców). 

Dane Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Lipnie wska-
zują, że do końca października 
2017 roku z pomocy ośrodka sko-
rzystało łącznie 1232 rodzin, w tym 
246 rodzin, w których występuje 
problem alkoholowy, narkomania 
i przemoc w rodzinie. Ilość osób 
w tych rodzinach wynosi 461. Łącz-
na pomoc wydatkowana dla tych 
osób wyniosła 770 tysięcy złotych, 
czyli średnio po ponad 3 tysiące 
złotych na rodzinę. Pomoc udziela-
na była w formie zasiłków stałych, 
zasiłków okresowych, zasiłków ce-
lowych, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne. Ponadto wydawano 
posiłki, paczki żywnościowe oraz 
pokryto koszty pobytu osób bez-
domnych w schroniskach. Przy 
MOPS w Lipnie działa Zespół Inter-
dyscyplinarny, który od stycznia do 
października 2017 roku wszczął po-
stępowanie w 42 rodzinach, gdzie 
wcześniej Komenda Powiatowa 
Policji w Lipnie założyła Niebieskie 
Karty.

19 lipnowian na 
izbach wytrzeźwień
Z informacji uzyskanych z KPP 

w Lipnie wynika, że w 2017 roku 
(dane do 30 września 2017 roku) 
przeprowadzono 258 interwencji 
domowych, w związku z którymi 
wszczęto 33 procedury Niebieskiej 
Karty, doprowadzono do wytrzeź-
wienia 16 mężczyzn oraz 3 kobiety. 
Brak jest natomiast szczegółowych 
informacji dotyczących ilości mało-
letnich dzieci podczas interwencji. 
33 rodziny zostały objęte nadzorem 
dzielnicowego. Funkcjonariusze 
KPP w Lipnie izolowali z miejsc pu-
blicznych 12 osób. Ponadto zatrzy-
mano 11 nietrzeźwych kierowców, 
skierowano 6 wniosków o ukaranie 
do Sądu Rejonowego w Lipnie za 
kierowanie pojazdami po użyciu
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Pijaństwo nadal dużym problemem
LIPNO  Podczas 39. sesji rady miejskiej rajcy jednogłośnie uchwalili gminny program profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych, innych uzależnień i zapobiegania narkomanii w naszym mieście 
w 2018 roku
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co z budynkiem 
po gimnazjum?

BOBROWNIKI  W związku z wygasza-
niem gimnazjów samorządy muszą 
znaleźć pomysł na zagospodarowa-
nie budynków, które opustoszeją, gdy 
ostatnie roczniki skończą edukację. 
W Bobrownikach intensywnie planuje 
się przyszłość budynku przy ul. Kościel-
nej 5. Jest pomysł, aby wciąż służył on 
celom edukacyjnym

Wójt gminy ujawnia plany, któ-
re chciałby wcielić w życie. Wszyst-
ko zależy jednak od decyzji Kura-
torium Oświaty oraz rady gminy 
Bobrowniki.

– W przyszłym roku szkolnym 
zostaną już tylko dwa oddziały 
gimnazjalne, więc chcielibyśmy 
do tego budynku przenieść dzieci 
z przedszkola i prowadzić tam kilka 
oddziałów. Zaś na na piętrze mamy 
zamiar utworzyć dom kultury. Pro-
cedura jest jednak dość skompliko-
wana i nie wiadomo czy zdążymy, 
bo potrzebny byłby remont. Prze-
pisy określają, że uczniowie gim-
nazjum musieliby mieć oddzielne 
wejście do szkoły i łazienki. Nie 
mogą się spotykać z przedszko-
lakami – tłumaczy wójt Jarosław 
Poliwko.

Wójt zapowiada, że przenie-
sienie przedszkola jest możliwe 
nawet od września, jeśli w okresie 
wakacyjnym uda się zrealizować 
konieczne remonty. Za budynkiem 
obecnego gimnazjum jest bez-

pieczny teren zielony, gdzie miałby 
powstać plac zabaw.

Co w takim razie stałoby się 
z wyremontowanym budynkiem 
po przedszkolu mieszczącym się 
obecnie przy ul. Włocławskiej 10? 
Gmina zabiega o środki na utwo-
rzenie i wyposażenie tam żłobka. 
Tego typu placówki w Bobrow-
nikach jeszcze nie ma. Jego uru-
chomienie uważa się za zasadne, 
gdyż przykładowo w ubiegłym 
roku w gminie urodziło się ponad 
40 dzieci. Jest szansa, że znajdą się 
chętni na korzystanie z tego typu 
opieki dla maluchów.

Władze gminy podejmują sta-
rania, aby żaden z budynków nie 
stał pusty, bo to prowadziłoby do 
ich niszczenia, a także generowało 
nieuzasadnione koszty. Planowane 
zmiany maja również przyczynić 
się do uniknięcia zwolnień idących 
wraz z wygaszaniem gimnazjów.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

alkoholu. Nie sporządzono 
natomiast wniosków do Sądu Re-
jonowego w Lipnie za kierowanie 
rowerem w stanie nietrzeźwości 
oraz nie ujawniono nieletnich spo-
żywających alkohol. Odnotowano 
natomiast 6 zdarzeń w których 
sprawcami były osoby nieletnie. 
Policjanci nie dokonali zabezpie-
czenia alkoholu niewiadomego po-
chodzenia, ujawnili natomiast 234 
sprawców wykroczeń z art. 43 ust.1 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi, z czego 161 ukarano mandatami 
karnymi, wobec 73 zastosowano 
środek oddziaływania wychowaw-
czego w postaci pouczenia.

 Hospitalizacja dla 52 uzależ-
nionych

 W lipnowskim szpitalu (od-
dział psychiatryczny II) w okresie 
od 1 stycznia do 31 października 
2017 roku z problemem uzależ-
nienia od alkoholu i narkotyków 
leżało łącznie 52 pacjentów, wobec 
których oprócz leczenia farmako-
logicznego przeprowadzono indy-
widualne rozmowy terapeutyczne 
przez psychologa. Odbywały się 
również raz w tygodniu spotkania 
z „Trzeźwymi alkoholikami” oraz 
terapeutą z Włocławka.

Więcej ludzi chce przestać 
pić

Z działań Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Lipnie wynika, że wie-
le osób korzysta z coraz szerszej 

oferty pomocy, terapii i konsulta-
cji adresowanych do rodzin, w któ-
rych występuje alkoholizm, narko-
mania i przemoc. W roku 2017 do 
Zespołu Interwencyjno-Motywują-
cego wpłynęło 36 zgłoszeń w spra-
wach alkoholizmu członka rodziny 
oraz przemocy. W związku z tymi 
zgłoszeniami zespół przeprowadził 
rozmowy z 25 osobami nadużywa-
jącymi trunków oraz z 31 ich bliski-
mi. W stosunku do 15 osób (4 wnio-
ski w przygotowaniu) skierowano 
wniosek do sądu rodzinnego o za-
stosowanie leczenia odwykowego. 
Część zgłoszonych osób udało się 
zmotywować do podjęcia dobro-
wolnej terapii lub abstynencji. 
Osoby te są stałymi uczestnikami 
zajęć terapeutycznych oraz człon-
kami grup wsparcia. W Lipnie przy 
ulicy Kościuszki 12 działa Punkt 
Terapeutyczny, w którym odbywa 
się terapia indywidualna oraz pro-
wadzona jest grupa terapeutyczna. 
Indywidualnych sesji terapeutycz-
nych odbyło się 210. Uczestnikami 
sesji były osoby uzależnione oraz 
współuzależnione. W grupie tera-
peutycznej średnio, systematycz-
nie uczestniczy około 6 osób (tera-
pię prowadzą terapeuci z Ośrodka 
Terapii Uzależnień„CEDR” Moko-
wo).

W grupie wsparcia dla osób 
współuzaleznionych i członków 
ich rodzin odbyły się 33 spotka-
nia. Systematycznie w spotkaniach 
uczestniczyło od 7 do 11 osób, 

łącznie pomocą objęto 306 osób. 
W grupie wsparcia dla osób uza-
leżnionych odbyły się 42 spotkania. 
Systematycznie uczęszczało 10-16 
osób. Łącznie objęto pomocą 564 
osób w ciągu roku. Zajęcia prowa-
dzi terapeuta Wiesław Konopnicki. 
Ponad 100 osób (członkowie grupy 
AA i ich bliscy) wzięło udział w co-
rocznych Ogólnopolskich Spotka-
niach Trzeźwościowych w Licheniu 
i Częstochowie. W Punkcie Konsul-
tacyjnym dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie przyjęto 42 osoby. W punkcie 
konsultacyjnym dla osób uzależ-
nionych od narkotyków, działają-
cym przy parafii Michała Kozala 
w Lipnie przyjęto 55 osób, 104 oso-
bom udzielono porady, w tym 2 
porady telefoniczne, 5 konsultacji 
indywidualnych w domach.

4 lipnowian na przymuso-
wym leczeniu

Sądu Rejonowy w Lipnie (dane 
na dzień 27 października 2017 roku) 
zobowiązał 4 mieszkańców na-
szego miasta do podjęcia leczenia 
odwykowego, a 20 mieszkańców 
skazał na mocy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Aż 16 osób skazanych 
zostało na mocy art. 207 kodeksu 
karnego (znęcanie się fizyczne lub 
psychiczne nad osobą najbliższą, 
małoletnią, a także nad osobą po-
zostającą w stosunku zależności od 
sprawcy).

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Gmina Kikół realizuje zadanie 
pn.: „Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej na te-
renie Gminy Kikół”

28 września 2017 r.  Wójt Gmi-
ny Kikół podpisał umowę na dofi-
nansowanie „Termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kikół” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko- Po-
morskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 3. Efektywność ener-
getyczna i gospodarka niskoemi-
syjna w regionie, Działanie 3.3 Efek-
tywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym.

Przedmiotem projektu jest 
termomodernizacja budynku Szko-

ły Podstawowej im. Ignacego Anto-
niego Zboińskiego w Kikole.

Projekt zakłada m.in. wyko-
nanie docieplenia ścian zewnętrz-
nych budynku, docieplenie stro-
podachów, wymianę zewnętrznej 
stolarki drzwiowej, wymianę in-
stalacji ogrzewania centralnego 
w systemie dwururowym, montaż 
6 kolektorów słonecznych płaskich 
w systemie bezciśnieniowym mon-
towanych na dachu budynku. 

Głównym celem projektu jest 
ograniczenie emisji szkodliwych 
gazów i pyłów występujących przy 
produkcji energii cieplnej oraz 
wzrost efektywności energetycz-
nej.

Całkowita wartość projektu 

wynosi 1 010 272,24 zł z czego dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego 85% - 858 731,40 zł. Wkład 
własny Gminy Kikół 15% - 151 540,84 
zł.

W dniu 14.12.2017 r. rozstrzy-
gnięto postępowanie przetargowe 
na w/w zadanie.  W postępowaniu 
udział wzięło 3 Wykonawców z cze-
go najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma: ZPUH „BUDPAL” Paweł Ru-
sicki, ul. Wiosenna 3, 87 -800 Wło-
cławek, która zaoferowała wyko-
nanie zadania za kwotę: 992 122,24 
zł. Umowa z wykonawcą została 
zawarta w dniu 19.12.2017 r. Termin 
wykonania zamówienia planuje się 
na 30.04.2018 r. W dniu 20.12.2017 r. 
rozpoczęto prace budowlane.

A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y
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Co z opłatą za szamba?
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Dobrzyński samorząd przymierza się do przejęcia obowiązku wywozu nieczysto-
ści ciekłych z szamb od mieszkańców gminy. Jednak najbardziej problematyczną kwestią jest tutaj cena za 
metr sześcienny

tysięcy złotych. Maksymalny koszt 
jednostkowy demontażu, trans-
portu i unieszkodliwienia (prze-
kazania na składowisko) odpadów 
zawierających azbest to 8 tysięcy 
złotych za tonę.

Przypomnijmy, że dotychczas 
z pomocy skorzystało już ponad 
100 właścicieli budynków w Lipnie. 
Szanse na wsparcie mają zarówno 
właściciele domów jednorodzin-
nych jak i zarządcy np. wspólnot 
mieszkaniowych. Dofinansowanie 
przyznawane jest według kolejno-
ści składania wniosków. Przypo-
mnijmy, że o ile np. w 2011 roku 
wnioskowało tylko sześciu właści-
cieli, to już za rok 31. W 2016 roku 
do ratusza wpłynęło 17 wniosków 
o dofinansowanie usunięcia azbe-
stu.

Okazuje się więc, że realizo-
wany przez lipnowski ratusz „Pro-
gram usuwania azbestu i wyrobów 
azbestowych dla gminy miasta Lip-
na” spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony mieszkańców. 
Do kosztu demontażu, transportu 
i utylizacji ratusz dopłaci miesz-
kańcom z dotacji z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
Przeprowadzona w 2011 roku na 
terenie miasta inwentaryzacja (ko-

nieczna do opracowania Progra-
mu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest umożliwia-
jącego pozyskanie środków finan-
sowych na demontaż, transport 
i unieszkodliwienie materiałów)  
pokazała, że w Lipnie było sporo 
do zrobienia. Na dachach zalega-
ło przed rozpoczęciem programu 
jeszcze 71.128 metrów kwadrato-
wych materiałów zawierających 
azbest. Na jednego mieszkańca 
przypadało więc w 2011 roku śred-
nio 4,71 metra kwadratowego wy-
robów azbestowych.  Teraz jest 
już mniej szkodliwego materiału, 
a program cały czas trwa.

Nabór wniosków w tegorocz-
nej edycji programu azbestowe-
go ruszył 29 stycznia. Burmistrz 
Lipna powołał komisję opiniują-
cą wnioski zgłaszane do udziału 
w przedsięwzięciu. W skład komisji 
wchodzą Daniel Świdurski i Justyna 
Kowalska, a jej zadaniem jest oce-
na wniosków i przeprowadzenie 
oceny stanu i możliwości bezpiecz-
nego użytkowania wyrobów zawie-
rających azbest, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie spo-
sobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest, ustalenie har-
monogramu prac w porozumieniu 
z mieszkańcami w szczególności 
w sytuacji, gdy deklarowane termi-
ny przez wnioskodawców będą się 
pokrywały, zaproponowanie listy 
zakwalifikowanych wnioskodaw-
ców. Zatwierdzenia i ewentualnie 
zmiany listy zakwalifikowanych do 
przedsięwzięcia dokona burmistrz 

Lipna.
Po zakwalifikowaniu wniosków 

do realizacji ratusz wyłoni wyko-
nawcę prac związanych zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicz-
nych lub w drodze zapytania ofer-
towego. Łączna wartość zakwali-
fikowanych wniosków nie może 
przekroczyć wartości dostępnych 
środków w danym roku, czyli do-
tacji uzyskanej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Wnioski będą kwalifikowane w ko-
lejności zgłoszeń z zastrzeżeniem, 
że w przypadku niemożliwości 
wykonania prac w terminie dekla-
rowanym przez wnioskodawców 
z przyczyn zależnych od wniosko-
dawcy wniosek zostanie anulo-
wany. Wykonanie usługi na rzecz 
wnioskodawcy będzie możliwe pod 
warunkiem podpisania umowy 
określającej w szczególności zasa-
dy finansowania przedsięwzięcia, 
termin wykonania prac, obowiązki 
stron oraz zakres odpowiedzialno-
ści.

Każdy właściciel nieruchomo-
ści, na której dachu czy elewacji są 
jeszcze materiały azbestowe, ma 
szansę na znaczną pomoc finan-
sową w usunięciu eternitu. Wnio-
ski mogą składać osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe i przed-
siębiorcy. Warto skorzystać z do-
tacji.

Wnioski można pobierać ze 
strony internetowej ratusza www.
umlipno.pl (środowisko/azbest) lub 
w pokoju nr 17 lipnowskiego magi-
stratu.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Porównując 5 zł za metr sześcien-
ny, który płacą podłączeni do ka-
nalizacji mieszkańcy miasta, ludzie 
na wioskach będą pokrzywdzeni. 
Lepiej przeznaczyć więcej pienię-
dzy na budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Jeśli podej-
miemy dziś tę uchwałę, ludzie nas 
powieszą. Będę bał się jechać przez 
swoją wieś – dosadnie stwierdził 
radny Grzegorz Raszkiewicz.

Jednak nie dla wszystkich le-
kiem na całe zło są przydomowe 
oczyszczalnie. Radą na sesji służył 
Wojciech Reznerowicz, mieszka-
niec Dobrzynia z blisko 50-letnim 
doświadczeniem z pracy w dzia-
le wod-kan. – Z tych oczyszczalni 
bakterię przenikają w grunt i za-
truwają wodę. Firmy będą miały 
z tym duży problem, dlatego my-
ślę, że czeka nas odwrót od przy-
domowych oczyszczalni. Bardzo 
dobrze, że burmistrz podjął ten te-
mat, ale w tej chwili jest problem, 
kto te ścieki odbierze. Dobrzyńska 

oczyszczalnia nie ma takiej mocy. 
Ale ta sprawa musi zostać wkrótce 
rozwiązana – uważa Reznerowicz.

Ostatecznie radny Raszkiewicz 
zgłosił wniosek formalny o odrzu-
cenie projektu uchwały w tej spra-
wie. Wniosek przeszedł przy 8 gło-
sach za i 6 wstrzymujących. Temat 
ma wrócić na posiedzenie komisji 
RM.

– Tej kwestii gminy i tak nie 
ominą, dlatego chcemy jak najszyb-
ciej zapobiegać problemom, stąd 
pomysł przejęcia obowiązku opróż-
niania szamb. Celem jest przede 
wszystkim właściwe zagospodaro-
wanie ścieków. Gdy pobudujemy 
nową oczyszczalnię w Dobrzyniu, 
będzie ona przyjmować także ście-
ki dowożone z terenu gminy – uza-
sadnia burmistrz Jacek Waśko.

Uchwała została odrzucona, 
temat utknął, ale na pewno powró-
ci.

Tekst i fot. (ak)

Radny Grzegorz Raszkiewicz (pierwszy z prawej) złożył wniosek formalny 
o odrzucenie projektu uchwały dot. szamb

Na poniedziałkowej sesji rady 
miasta miała zostać podjęta sto-
sowna uchwała w tej sprawie. Mia-
ła, bo po dość burzliwej dyskusji 
przepadła. Zwolennikiem przeję-
cia wywozu zawartości szamb we 
wsiach jest burmistrz Jacek Waśko. 
Jego zdaniem taka metoda pozwoli 
na realną kontrolę tego, w jaki spo-

sób ludzie pozbywają się nieczysto-
ści ze swoich posesji. Dzięki temu 
„bezpieczniejsza” byłaby też woda 
w sieci wodociągowej, bo wyelimi-
nowane mają zostać praktyki takie 
jak wylewanie zawartości szamb do 
rowów czy na pola lub stosowanie 
nieszczelnych zbiorników, z któ-
rych ścieki przedostają się do wód 

gruntowych, skażając je.
Sprawę pokrótce przedstawili 

pracownicy urzędu Ryszard Barto-
szewski i Jacek Nowakowski. Usta-
lono wyjściową stawkę zryczałto-
waną za metr sześcienny ścieków 
na 25 zł. Jednak jest to tylko stawka 
prognozowana i wielce prawdopo-
dobne jest, że wzrośnie. I właśnie 
wokół finansów toczyła się dysku-
sja radnych.

– Przy takiej opłacie, która 
pewnie i tak wzrośnie, biedniejsi 
mieszkańcy gminy nie udźwigną 
takiego obciążenia – mówi radny 
Mirosław Mierzejewski.

Wywóz nieczystości z szamb 
wciąż jest dużym problemem. Jak 
wyjaśnił Jacek Nowakowski, aby 
szambo działało prawidłowo, nale-
ży je opróżniać co miesiąc. Niestety 
mało kto robi to z taką częstotliwo-
ścią ze względu na wciąż rosnące 
koszty.

– Nikt nie zagwarantuje, że 
stawka nie wzrośnie np. do 40 zł. 

Lipno

Dopłacą do usunięcia eternitu
W ratuszu trwa przyjmowanie wniosków o 70-procentowe dofinansowanie de-
montażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Zadanie dofi-
nansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toru-
niu. Dokumenty można składać tylko do 16 lutego.

Pomoc nie obejmie oczywiście 
nakładów poniesionych na zakup 
i montaż nowych pokryć dacho-
wych. Nie będzie to już sfinanso-
wanie przedsięwzięcia w całości, 
a dofinansowanie w 70 procentach. 
Właściciele nieruchomości pokry-
ją 30 procent kosztów w ramach 
wkładu własnego.

Przyjmowaniem i weryfikacją 
wniosków zajmują się pracownicy 
wydziału ochrony środowiska lip-
nowskiego magistratu. Szczegó-
łowych informacji na temat akcji 
udzielają w pokoju nr 17 lub tele-
fonicznie pod numerem 54 288 42 

56. 
– W bieżącym roku wniosko-

dawcy mogą otrzymać do 70 pro-
cent dofinansowania na zadanie 
dotyczące utylizacji azbestu, a po-
zostałe 30 procent stanowi wkład 
własny – zastrzegają urzędnicy 
lipnowskiego ratusza. – Szczegó-
ły wnoszenia wkładu własnego do 
przedsięwzięć zostaną określone 
w umowach dofinansowania, które 
będą zawierane z wnioskodawca-
mi. Dodatkowo ograniczony jest 
maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania dla jednego posia-
dacza nieruchomości i wynosi 30 
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Fiskus poinformuje
We wtorek 6 lutego w siedzibie Cechu Rzemiosł Róż-
nych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Lipnie 
odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem 
urzędników skarbowych dla przedsiębiorców i rze-
mieślników. Początek o godzinie 16.00.

Lipno

Nowości na półkach
Miejska Biblioteka Publiczna wydała prawie 13 tysięcy złotych na nowości wydaw-
nicze, a czytelnicy otrzymali do rąk 575 nowych książek.

Lipno/Region

Druhowie ludźmi roku
TŁUCHOWO  Zwycięzcą tegorocznej edycji Tłuchowianina Roku nie była jedna osoba. Podobnie jak 
w ubiegłym roku laureat jest zbiorowy. Tym razem statuetka trafiła do jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Tłuchowie

– W ramach współpracy i cy-
klicznych spotkań z Cechem Rze-
miosł Różnych Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Lipnie w dniu 
6 lutego, we wtorek o godzinie 
16.00 w sali konferencyjnej Domu 
Rzemiosła w Lipnie przy ulicy 
plac 11 Listopada 10 odbędzie się 
spotkanie ogólne rzemieślników, 
przedsiębiorców i pozostałych 
podatników zorganizowane przez 
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych 
Małych  i Średnich Przedsiębior-
ców w Lipnie – informuje za-
stępca naczelnika lipnowskiego 
Urzędu Skarbowego Mariusz Mań-
kowski. – Wiodącym tematem 
będzie prezentacja oraz omówie-
nie i przedstawienie zagadnień 

dotyczących kampanii informa-
cyjno-edukacyjnej Ministerstwa 
Finansów w zakresie JPK_VAT dla 
mikroprzedsiębiorców, których te 
obowiązki obejmują od 1 stycznia 
2018 roku.

Uczestnicy tego spotkania 
dowiedzą się również szczegółów 
poświęconych zmianom w prze-
pisach dotyczących podatku do-
chodowego od osób fizycznych, 
podatku dochodowego od osób 
prawnych, zryczałtowanego po-
datku dochodowego od niektó-
rych przychodów uzyskiwanych 
przez osoby fizyczne, podatku od 
towarów i usług, ordynacji podat-
kowej oraz e-deklaracji w roku 
2018.

Warto więc skorzystać z moż-
liwości spotkania się z urzędni-
kami skarbowymi i rozwiania 
wszelkich wątpliwości podatko-
wych oraz zaczerpnięcia u źródła 
niezbędnych informacji. Udział 
w spotkaniu jest oczywiście bez-
płatny, a termin popołudniowy 
sprzyja poświęceniu czasu na 
sprawy finansowe.

Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne

Ta informacja zapewne bę-
dzie prawdziwą gratką dla czy-
telników, nawet tych najbardziej 
wymagających. Na półkach lip-
nowskiej książnicy można już 
szukać nowości wydawniczych, 
oczekiwanych przez mieszkań-
ców pozycji i bestsellerów. MBP 
w Lipnie zakończyła właśnie za-
kup książek realizowany z Pro-
gramu Biblioteki Narodowej 
Priorytet 1 „Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek”, w ra-
mach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.

– W 2017 roku otrzymaliśmy 
7.405 złotych dotacji, byliśmy zo-

bowiązani powiększyć tę kwotę 
o wkład własny, czyli o 5.216 zło-
tych, co łącznie dało nam sumę 
12.621 złotych – wylicza dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lipnie Ewa Charyton. – Dzię-
ki tym środkom udało nam się 
kupić łącznie 575 książek. Reali-
zacja zadania zapewniła stały do-
pływ nowości wydawniczych we 
wszystkich naszych placówkach 
bibliotecznych. Poprzez szeroką 
promocję zwiększyliśmy ofertę 
biblioteki. Księgozbiory powięk-
szyły nowości z literatury pięknej 
dla dorosłych, książki zabawki 
dla dzieci, lektury szkole oraz 

wydawnictwa popularnonau-
kowe. Dobór książek do zakupu 
dokonywany był w oparciu o źró-
dła o nowościach wydawniczych 
oraz obserwację zapotrzebowań 
i sugestie czytelników.

Nowości wydawnicze są 
prezentowane na lekcjach bi-
bliotecznych, spotkaniach z czy-
telnikami oraz eksponowane na 
wystawach. Zwiększone środki 
i trafnie dobrany zakup nowości 
wydawniczych już wpłynął zna-
cząco na wzrost liczby odwiedzin 
książnicy i uczestników organizo-
wanych przez naszych biblioteka-
rzy wydarzeń kulturalnych. A kto 
jeszcze nie odwiedził biblioteki 
w poszukiwaniu nowych pozycji, 
powinien zrobić to jak najszyb-
ciej. Zapewniamy, że warto.

– Drodzy czytelnicy, przy-
znajcie, że jest w czym wybierać 
– apeluje do swoich wiernych 
czytelników Ewa Charyton. – Za-
praszamy do naszych placówek 
bibliotecznych i życzymy intere-
sującej lektury.

W poszukiwaniu lektury na 
zimowe wieczory chętnie poma-
gają lipnowscy bibliotekarze, słu-
żąc merytoryczną radą i cenną 
podpowiedzią.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

W niedzielne popołudnie już 
po raz czternasty mieszkańcy 
gminy uhonorowali kolejną wy-
bitną osobowość zaszczytnym 
mianem Tłuchowianina Roku. 
Tym razem laureaci to niezwykle 
dzielni i oddani swej służbie męż-
czyźni, chociaż ich szeregi zasilają 
także tak samo piękne jak i od-
ważne kobiety. Mowa o druhach 
z OSP Tłuchowo, którzy 28 stycz-
nia odebrali w pełni zasłużone 
trofeum.

Przypomnijmy, że Tłucho-
wianinem Roku może zostać ktoś 
wyjątkowy. Ktoś kto swą aktyw-
nością i zaangażowaniem wno-
si pozytywny wkład w funkcjo-
nowanie i rozwój gminy. To nie 
przypadek, że opis ten idealnie 
pasuje do strażaków, którzy niosą 
pomoc mieszkańcom regionu od 
ponad stu lat. Tuż przed wręcze-
niem statuetki została przypo-
mniana historia jednostki, która 
jest najstarszą ze wszystkich dru-
żyn strażackich działających na 

terenie gminy Tłuchowo.
– Kapituła doceniła straża-

ków za bezinteresowną pomoc 
ludziom, ochronę i ratowanie ich 
zdrowia oraz dobytku. Za kształ-
towanie humanitarnych postaw 
młodzieży, za czynny udział 
w uroczystościach kościelnych, 
państwowych  i gminnych oraz za 
to, że dają przykład, jak z hono-
rem nosić mundur – uzasadniła 

wybór Urszula Brożek, sekretarz 
kapituły.

W imieniu druhów nagro-
dę odebrał prezes Jan Cieśliński. 
– To dla nas niezwykła chwila 
i ogromny zaszczyt, że zostali-
śmy docenieni. Ten gest tak wiele 
dla nas znaczy. Cieszymy się, że 
tłuchowianie widzą nasze po-
święcenie i oddanie. Dziękujemy 
– mówi prezes jednostki. Oprócz 

statuetki druhowie otrzymali vo-
ucher w wysokości tysiąca zło-
tych z Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu, który reprezentowała 
Aneta Jędrzejewska.

Tradycyjnie podczas finałowej 
gali wręczana jest także nagroda 
Srebrne Pióro. Jest to wyróżnie-
nie dla ludzi o ponadprzeciętnej 
osobowości, którzy słowem pisa-
nym promują zarówno gminę jak 

i parafię. W tym roku odznacze-
nie trafiło do rąk autorów publi-
kacji „Historia Polski w tłuchow-
skich witrażach zamknięta”. Jest 
to książka powstała z inicjaty-
wy ks. Andrzeja Zakrzewskiego. 
Przedstawia literackie zobrazo-
wanie piękna i symboliki witraży 
w kościele parafialnym w Tłucho-
wie. Z racji tego, że proboszcz jest 
współautorem dzieła, w tym roku 
zmienił się fundator nagrody 
i jest nim Krzysztof Dąbkowski. 
Statuetkę dla zespołu redakcyj-
nego odebrała Edyta Gąsiorow-
ska, nauczycielka języka polskie-
go w miejscowej szkole, która 
również czuwa nad poprawnością 
gramatyczną wszystkich wydań 
„Tłuchowskich zeszytów”.

Dalszą część wieczoru przyby-
łym na uroczystość umilił występ 
Doroty Osińskiej, która zdobyła II 
miejsce w programie telewizyj-
nym The Voice Of Poland.

Tekst i fot. 
Milena Bednarz-Gajus

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Studniówka ZS w Skępem 
odbyła się w sobotę w zajeździe 
Kama Kowalski w Rumunkach 
Skępskich. Impreza wystartowała 
o godz. 19.00. Na początek były 
przemówienia. Bal otworzył dy-
rektor placówki Wiesław Białucha.

– Dzisiaj nie myślcie o matu-
rze, nie martwcie się egzaminem, 
tylko bawcie się wspaniale. Patrzę 
na was z dumą i dziś to nie jest Ba-
sia, Ola czy Bartek. Dzisiaj to pięk-
ne panie i eleganccy panowie. Te-
raz przyszedł czas na zabawę, a za 
sto dni wszyscy będziemy wam 
mocno kibicować, byście osiągnęli 

jak najlepsze wyniki na maturze – 
mówił na wstępie Białucha.

Z ramienia organu prowadzą-
cego szkołę w balu udział wzię-
ła wicestarosta lipnowski Anna 
Smużewska. Ona także złożyła 
najlepsze życzenia przyszłym ab-
solwentom.

– Egzamin jest łatwy wów-
czas, gdy zna się odpowiedzi na 
pytania. Życzę wam byście znali 
wszystkie poprawne odpowiedzi. 
Ale o tym wszyscy będziemy my-
śleć za sto dni. Teraz bawcie się do 
białego rana – dodała Smużew-
ska.

Nie mogło zabraknąć oczy-
wiście podziękowań ze strony 
uczniów. Ciepłe słowa oraz kwia-
ty trafiły zarówno do nauczycieli 
jak i rodziców. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na odtańczenie 
tradycyjnego poloneza. Potem był 
już czas szalonej zabawy.

Bardzo obszerną fotorelację 
możecie oglądać na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)
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Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Studniówka ZS im. W. Łukasińskiego
SKĘPE  Najważniejszy bal w życiu mają już za sobą uczniowie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego 
w Skępem
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Karnawał trwa w najlepsze, 
a to oznacza, że miłośnikom do-
brej zabawy nie zabrakło sił do 
jeszcze jednej imprezy do białe-
go rana. Przed kilkoma tygodnia-
mi gościliśmy w domu weselnym 

„U Grażyny” w Grochowalsku na 
balu sylwestrowym. Tym razem 
uwieczniliśmy zabawę kilkudzie-
sięciu osób na balu karnawało-
wym. Muzyka na żywo i bogate 
menu wprawiły imprezowiczów 

w znakomity nastrój. Zresztą zo-
baczcie sami. Obszerna galeria 
dostępna jest na naszym portalu 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Świetlica w Trutowie pęka-
ła w szwach od gości z tej oraz 
okolicznych miejscowości w gmi-
nie Kikół. Znakiem tego balu 
karnawałowego były niesamo-
wite przebrania, przywdziane 

przez imprezowiczów. Do tańca 
przygrywał zespół Piotr i Paweł, 
a suto zastawione stoły pozwo-
liły zachować siły na zabawę do 
białego rana. Ten bal z pewno-
ścią zostanie na długo zapamię-

tany. Pomoże w tym również 
setka zdjęć w naszej galerii na 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. 
Andrzej Korpalski

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Szalona impreza w Grochowalsku
Dom weselny „U Grażyny” po raz kolejny zamienił się w miejsce wspaniałej zaba-
wy. Zobaczcie jak bawili się goście na sobotnim balu karnawałowym w Grocho-
walsku.

Bal przebierańców w Trutowie
GMINA KIKÓŁ  Mocny akcent karnawałowy w Trutowie. Ponad setka gości wzięła udział w balu przebierań-
ców zorganizowanym w piątek przez miejscowe koło gospodyń.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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W niedzielny wieczór w kinie 
Nawojka będzie można obejrzeć 
kolejną już edycję popularnych 
wśród mieszkańców i gości lipnow-
skich jasełek. Przypominamy, że na 
scenie występują aktorzy amatorzy 
na co dzień pełniący role publiczne, 
społeczne w Lipnie, a dochód prze-
znaczony jest za zajęcia kulturalne 

dla dzieci. W tym roku przedstawie-
nie bożonarodzeniowe po lipnow-
sku pod tytułem „Kolor nadziei” 
wymyśliła Katarzyna Malinowska. 
To jej wizja najbardziej przypadła 
do gustu komisji konkursowej. 
Próby dobiegają końca, a już w naj-
bliższą niedzielę aktorzy-amatorzy 
staną przed pełną salą kinową i za-

24 stycznia dzieci z oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Pod-
stawowej im. Ireny Sendlerowej 
w Woli pod kierunkiem Małgo-
rzaty Kaźmierkiewicz podzięko-
wały swoim babciom i dziadkom 
za cierpliwość, wyrozumiałość 
i troskę. W krótkim programie ar-
tystycznym zaprezentowały swo-
je zdolności aktorskie i wokalne 
oraz wręczyły laurki.

– To był naprawdę wyjątkowy 
dzień, pełen uśmiechu, radości 

i dumy – relacjonuje wychowaw-
czyni Małgorzata Kaźmierkiewicz. 
– Szczęśliwe i rozpromienione 
twarze babć i dziadków po raz 
kolejny ukazały nam, jak ważne 
są takie spotkania i wspólnie spę-
dzone chwile z wnukami.

W kolejnym numerze CLI 
opublikujemy relację z dnia babci 
i dziadka zorganizowanego przez 
starszych uczniów szkoły w Woli.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane

Znajdą rozwiązanie na 
wszystkie smutki i zmartwie-
nia, w zanadrzu mają zawsze 
coś pysznego do zjedzenia, ale 
najważniejsze jest to, że kochają 
swoje wnuki najbardziej na świe-
cie. Mowa oczywiście o babciach 
i dziadkach, którzy w ubiegłym 

tygodniu mieli swoje święto. Na 
specjalnych gości zaproszonych 
do podstawówki w Mysłakówku, 
oprócz tysiąca uśmiechów i poca-
łunków, czekało małe przedsta-
wienie.

Dzieci zaprezentowały wiele 
wierszy, piosenek, rymowanek, 

a także jasełka bożonarodzenio-
we. Radość na twarzach wszyst-
kich zgromadzonych wywołał 
pomysł przewodniczącej rady 
rodziców, by wybrać  najmłod-
szych superdziadków. Najmłod-
szą wśród babć została Anna Bed-
narz, zaś najmłodszym dziadkiem 
okazał się Stanisław Podolski.

Po występach dzieci podeszły 
do swoich najbliższych, aby po-
wiedzieć jak bardzo ich kochają 
i wręczyć im własnoręcznie wy-
konane laurki.

(mb-g) 
fot. nadesłane

Miejscem zabawy choinkowej 
jak zwykle była świetlica wiejska 
w Witkowie. Największą atrak-
cją dla milusińskich była wizyta 
świętego mikołaja, który obdaro-
wał ich prezentami. Zanim jednak 
dotarł na miejsce, trwała zabawa 
przy muzyce na żywo. Imprezę 
zorganizowało sołectwo Witkowo. 

– Robimy to odkąd jestem sołty-
sem, a więc już od lat. Mamy kil-
kadziesiąt dzieci. Dla wszystkich 
do 12. roku życia są darmowe pre-
zenty. Do godz. 19 bawią się dzieci, 
potem będzie impreza dla rodzi-
ców – mówi Krystyna Politowska, 
sołtys Witkowa.

Z każdą minutą przybywało 

uczestników zabawy, a najmłodsi 
chętnie stanęli do pamiątkowego 
zdjęcia. Jak widać, sołectwo potra-
fi się zmobilizować i zorganizować 
dobrą zabawę. Obszerną galerię 
zdjęć z choinki znajdziecie na na-
szej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Ferie za jasełka

Podziękowania 
od wnuków

Uczcili Dzień Babci i Dziadka

Już w najbliższą niedzielę 4 lutego o godzinie 17.00 
i 19.00 w kinie Nawojka swoje talenty aktorskie za-
prezentują gwiazdy tegorocznych jasełek lipnow-
skich. 

W minioną środę w szkole w Woli swoje babcie 
i dziadków gościli milusińscy z oddziału przedszkol-
nego.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mysłakówku przygotowali dla swoich babć 
i dziadków miłą niespodziankę. Nie obyło się bez wierszy, piosenek i wielu cie-
płych słów płynących w takt wspólnego „Sto lat”.

Lipno

Gmina Kikół

Gmina Tłuchowo

Witkowo balowało
GMINA WIELGIE  Tradycyjna choinka, to okazja do znako-
mitej zabawy zarówno dla najmłodszych jak i trochę star-
szych mieszkańców Witkowa. Tym razem bawili się w sobo-
tę 27 stycznia

Zorganizowano etap szkol-
ny Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia, 
w której udział wzięło 17 gimna-
zjalistów. Największą wiedzą wy-
kazali się: Natalia Nowatkowska, 
Paulina Hass, Jakub Łukiewski, 
Oktawia Chormańska oraz Julia 
Fehlau. Paulina Hass zakwalifi-
kowała się do etapu rejonowego 
we Włocławku, zajmując drugie 

miejsce w kategorii klas gim-
nazjalnych. Kolejnym krokiem, 
który przed Pauliną to udział 
w etapie okręgowym w Bydgosz-
czy. Życzymy powodzenia! Ko-
ordynatorem działań oraz opie-
kunem szkolnego koła PCK jest 
Beata Orylska.

(ak) 
fot. nadesłane

Na zdjęciu Paulina Hass z dyplomem dla szkoły za zajęcie drugiego miejsce 
w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 
we Włocławku

Zdrowy styl życia
Szkolne Koło PCK działające przy Szkole Podstawowej 
w Kikole przystąpiło do kolejnej akcji prozdrowotnej.

Kikół

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

grają po to, żeby poprawić humor 
mieszkańcom i zabrać pieniądze 
na zajęcia feryjne odbywające się 
w jednostkach miejskich i poczę-
stunek dla dzieci.

Bilety (w cenie 20 złotych) 
można nabywać w sekretariacie 
Miejskiego Centrum Kultury w Lip-
nie przy ulicy Piłsudskiego. Orga-
nizatorzy (Urząd Miejski w Lipnie 
i MCK) zaplanowali dwa spektakle: 
o godzinie 17.00 i 19.00. Dochód 
z charytatywnego przedstawienia 
będzie tradycyjnie przeznaczo-
ny na zajęcia dla dzieci, a relację 
z aktorskich zmagań opublikujemy 
w kolejnym numerze CLI.

Lidia Jagielska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Obowiązek odśnieżania 

Policjanci przypominają o obowiązku odśnieżania, wynikającym 
z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właści-
ciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, 
a także inne podmioty władające nieruchomościami, zobowiązani 
są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych 
wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze 
śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Należy 
również na bieżąco usuwać sople lodowe i nawisy śniegu z dachów 
i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących 
z drogami i chodnikami. Każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku 
utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega ka-
rze grzywny do 1500 zł albo karze nagany. 

Zgłoszenie narodzin dziecka 

i wybór imienia przez internet  

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt zmian 

w ustawie o ewidencji ludności. Urodzenia i wybór 

imienia dziecka można będzie zgłaszać w formie do-

kumentu elektronicznego. Obecnie narodziny dziecka 

należy zgłosić w urzędzie osobiście. Zmiana powinna 

wejść w życie od początku czerwca. Od grudnia na-

stąpi także jednoznaczne powiązanie danych rodzi-

ców i dzieci w rejestrze PESEL. Testowe wnioski dla 

użytkowników dostępne są na stronach ministerstwa. 

Uwagi można zgłaszać na adres: narodzinydziecka@

mc.gov.pl

Sejm przedłużył � nansowanie lokali zamiennych 

Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy zakłada-
ją wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na 
gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa 
do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki 
w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, 
który wymaga opróżnienia. Obowiązek ten będzie spoczy-

wać na gminie jedynie w przypadku, gdy najemca nie po-
siada tytułu prawnego do innego lokalu. 

Ruszyła wysyłka PIT-ów 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT tra� ą do wszystkich osób, któ-re w 2017 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatni-ków sukcesywnie, nie później niż do końca lute-go 2018 r. Świadczeniobiorcy (emeryci lub ren-ciści), którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT. 

Kolonoskopia uratuje życie

Ruszył, � nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, woje-
wódzki program pro� laktyki i wczesnego wykrywania nowotworów 
jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi 
zostanie objętych blisko 25 tys. osób. Badania realizuje 14 placówek 
medycznych w całym regionie, wybranych w konkursie o do� nanso-
wanie. Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą 
skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka 
jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których ro-
dzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. O tym, gdzie 
można się przebadać, informuje marszałkowska infolinia pod numerem 
telefonu 56 652 18 73. Rak jelita grubego to jeden z najczęściej wystę-
pujących nowotworów złośliwych. 

O problemach młodzieży

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Wąbrzeźnie zapraszają na cykl spotkań 
na temat zagrożeń, z którymi styka się młodzież. 
Planowane są trzy wydarzenia. 21 lutego będzie 
mowa o zaburzeniach odżywiania, 21 marca o de-
presji i próbach samobójczych, a 25 kwietnia o sa-
mookaleczeniach. Wszystkie spotkania rozpoczną 
się o 16.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 35. Udział na-
leży potwierdzić osobiście lub telefonicznie: 56 688 
21 75. 

Pomogą wrócić do pracy 

Samorząd województwa organizuje bezpłatne szkolenia pod hasłem 
,,Mama może wszystko 2!”. Są one skierowane do mam i ojców dzieci do 
3 lat, którzy obecnie nie pracują, a planują w najbliższym czasie podjąć 
zatrudnienie. Spotkania poprowadzą pracownicy punktów informacyj-
nych funduszy europejskich, którzy przedstawią formy wsparcia ze środ-
ków unijnych: zasady do� nansowania na nianie lub żłobki, możliwości 
wsparcia na założenie własnej � rmy itp. 14 lutego szkolenie odbędzie się 
w Brodnicy (Hotelik Centrum, ul. Kamionka 24), a 28 lutego w Golubiu-
Dobrzyniu (Starostwo Powiatowe, ul. Plac Tysiąclecia). 
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Na maszyny 
i wyposażenie 

FUNDUSZE UNIJNE  Od 19 lutego do 20 marca będzie moż-
na ubiegać się o pomoc w związku z racjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produk-
cji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu

To szansa m.in. na wzbogace-
nie gospodarstwa o nowy sprzęt. 
Ostatni nabór z tego obszaru od-
był się w 2016 roku i chętnych nie 
brakowało. 

Tym razem do zdobycia jest 
dofinansowanie w wysokości 50-
60 proc. poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. Maksymalna 
kwota wsparcia nie może prze-
kroczyć 500 tys. zł. W przypadku 
inwestycji niezwiązanych bezpo-

średnio z budową, modernizacją 
budynków inwentarskich (w tym 
z ich wyposażeniem) lub budo-
wą lub modernizacją magazynów 
paszowych w gospodarstwach, 
w których jest prowadzona pro-
dukcja zwierzęca (w tym z ich 
wyposażeniem) – górny pułap 
pomocy to 200 tys. zł.

Aby ubiegać się o te pienią-
dze, gospodarstwo musi mieścić 
się odpowiednim przedziale wiel-

kości ekonomicznej. Wynosi on 
od 10 tys. euro do 200 tys. euro. 
Wyjątek od tej reguły stanowią 
rolnicy, którzy będą wspólnie 
składać wniosek. 

Formularze są dostępne na 
stronach internetowych ARiMR, 
a dokumenty będzie można 
składać w oddziale regionalnym 
ARiMR w Toruniu.

(pw)

Szkody w rolnictwie

Kto odpowiedzialny za ptaki?
Samorząd rolniczy chce, by Ministerstwo Środowiska zajęło się uregulowaniem 
kwestii szkód wyrządzanych przez ptaki. Chodzi o takie gatunki jak: muflon, kor-
moran, żuraw, łabędź, gęś i czapla.

Żurawie od wielu lat dają się 
we znaki rolnikom. Wydziobują 
z pól nasiona oraz niszczą młode 
rośliny. Na terenach szczególnie 
przez nie uczęszczanych straty na 
hektarze mogą wynieść nawet 30 
proc. Kormorany są z kolei zmorą 
właścicieli stawów. Dorosły osob-
nik potrafi zjeść nawet pół kilogra-
ma ryb dziennie. 

„Wymienione wyżej zwierzęta 
są zwierzętami dzikimi, za które 
odpowiedzialność powinien pono-
sić Skarb Państwa. Dlatego Zarząd 
KRIR wnosi o kompleksowe uregu-
lowanie przedmiotowego proble-
mu oraz wpisanie ww. zwierząt do 
katalogu gatunków wyrządzających 
szkody w uprawach rolnych” – czy-
tamy w komunikacie Krajowej Rady 
Izb Rolniczych.

(pw)
fot. pixabay

ASF

Jeśli znajdziesz padłego dzika
W związku z przesuwaniem się wirusa afrykańskiego pomoru świń na zachód, 
przedstawiamy instrukcję postępowania na wypadek znalezienia padłego dzika. 
To właśnie te zwierzęta są wektorami choroby. 

Należy zacząć od tego, że lu-
dzie nie są wrażliwi na ASF. Także 
kontakt z padłym, chorym zwie-
rzęciem nie jest dla nas groźny. 

Pierwsze, co należy zrobić, to 
oznakować miejsce znalezienia pa-
dłego dzika. Zwierzęcia nie wolno 
jednak dotykać. Telefonicznie trze-
ba powiadomić o wszystkim po-
wiatowego lekarza weterynarii lub 
najbliższą lecznicę weterynaryjną. 

W trakcie zgłoszenia podaje-
my: miejsce znalezienia zwłok (np. 
charakterystyczne punkty orienta-
cyjne lub współrzędne GPS), dane 
osoby zgłaszającej (w tym numer 
telefonu kontaktowego), liczbę 
znalezionych zwłok dzików w da-
nym miejscu, ewentualnie stan 
zwłok padłych dzików. 

W związku ze zwalczaniem 
ASF, należy powstrzymać się od 

wywoływania hałasu w lesie, który 
mógłby przepłoszyć dziki. Zakaza-
no także spuszczania psów ze smy-
czy. Osoba, która znalazła padłego 
dzika, nie powinna przez 72 godziny 
po tym fakcie wchodzić do miejsc, 
w których utrzymywane są świnie. 
Nie może też wykonywać czynno-
ści związanych z obsługą świń.

(pw)

Świnie coraz tańsze
Koniec roku przyniósł dość istotne zmiany na ryn-
kach. Zadowoleni mogą być hodowcy bydła mleczne-
go, natomiast powody do niepokoju mają ci, którzy 
zajmują się produkcją trzody chlewnej. 

Rynek

W grudniu ceny skupu trzody 
chlewnej spadły o ok. 10 proc. Ten 
niekorzystny trend utrzymuje się 
od trzeciego kwartału ubiegłego 
roku. Dodatkowy „dołek” w stycz-
niu spowodował drastyczny spadek 
opłacalności produkcji. Najgorzej 
mają się producenci tuczników, 
u których koszt wyhodowania 
zwierzęcia jest wyższy niż cena. 

Eksperci spodziewają się odbi-
cia cen w marcu. Dużo zależy także 

od tego, jak będzie wyglądała walka 
z wirusem ASF. Jeśli choroba dotrze 
do Niemiec, może to mieć znaczący 
wpływ na załamanie się rynków. 

W naszym województwie cena 
tuczników 1. klasy waha się od 3,40 
do 3,80 zł/kg. Jeszcze w połowie 
grudnia ceny wynosiły od 4,10 do 
4,60 zł/kg. Rekordowe notowania 
przypadły na maj, gdy za kilogram 
w skupie płacono ponad 5 zł. 

(pw), fot. pixabay

Sznurek ocalony
W okresie PRL-u był przedmiotem pożądania w okre-
sie przedżniwnym. Mowa o sznurku do snopowiązał-
ki. W ostatnich tygodniach wrócił na łamy gazet, ale 
tym razem za sprawą interpretacji przepisów. 

Prawo

Jedna z firm produkujących 
sznurek została wezwana przez 
urząd skarbowy do uregulowa-
nia zaległego podatku VAT. Płaciła 
go w wysokości 8 proc., a fiskus 
stwierdził, że powinno to być 23 
proc. Trwała prawna batalia, któ-
ra zakończyła się szczęśliwie dla 
biznesmena. Gdyby nie to, firmę 
zapewne by czekało bankructwo.

Wszystko rozbijało się 

o przeznaczenie sznurka. Poda-
tek  w wysokości 8 proc. dotyczy 
bowiem produktów używanych 
w rolnictwie. Firma musiałaby 
udowadniać, że sznurek stosowa-
no tylko do maszyn rolniczych. 
Sprawę ucięło Ministerstwo Fi-
nansów, które uznało, że firma 
poprawnie płaciła 8-procentowy 
VAT. 

(pw)

Krowa w internecie
Jak wiedzieć o krowie wszystko, chociaż ta przebywa 
daleko od nas, na pastwisku? 

Nowinki technologiczne

Bydło na amerykańskich pa-
stwiskach wypasane jest przez 
okrągły rok. Zazwyczaj farmerzy 
sprawdzali dobrostan zwierząt, 
robiąc objazd konno. Od kilku lat 
na rynku pojawiają się urządzenia, 
które rejestrują niepokojące objawy 
u krów. Sensory wychwytują m.in. 
podwyższoną temperaturę ciała.

Amerykańska firma quantifie-
dAG w kolczyku na ucho schowała 
sensor monitorujący stan zwierzę-
cia. Urządzenie analizuje aktyw-
ność bydła oraz apetyt. Każda kro-
wa poprzez kolczyk jest połączona 
z internetem i dzięki temu farmer 

otrzymuje dane o jej stanie na te-
lefon komórkowy. 

Vital Herd postawił na bardziej 
bezpośredni pomiar, przy pomo-
cy inteligentnej tabletki, będącej 
w rzeczywistości sondą. Kiedy tra-
fia do żołądka krowy, zbiera dane 
do końca jej żywota – o tempera-
turze ciała, rytmie pracy serca oraz 
częstotliwości oddechów. Efektem 
stosowania sondy jest podzielenie 
krów w oborze na grupy o podob-
nych wymaganiach. To przyczynia 
się do podwyższenia produktyw-
ności. 

(pw)
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Jak wzmocnić odporność?
ZDROWIE  Dziś druga część materiału poświęconego wspieraniu układu immunologicznego. Dowiedz 
się, jak nie dać się chorobom

Jeżówka purpurowa
Znana też jako echinacea, 

aktywizuje układ odpornościowy 
m.in. poprzez pobudzenie leuko-
cytów do wydzielania substancji 
przeciwwirusowych (interfero-
nu). Zawarte w jeżówce substan-
cje czynne wzmacniają naturalną 
odporność i pobudzają system 
immunologiczny, zmniejszając 
tym samym podatność na infek-
cje bakteryjne i wirusowe. Jeżów-
ka stosowana jest także w zapale-
niach jamy ustnej, gardła i dziąseł. 
Jak wynika z badań naukowych, 
zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji 
do 58 proc. Jeszcze skuteczniej-
sza jest w połączeniu z witaminą 
C – wówczas zmniejsza prawdo-
podobieństwo zachorowania aż 
o 86 proc. Z kolei osoby już prze-
ziębione, które będą przyjmować 
przetwory z jeżówki purpurowej, 
mogą liczyć na skrócenie choroby 
o półtora dnia. 

Aloes 
Możemy stosować w postaci 

soku, wyciągów z miąższu, syro-
pu czy tabletek. Zawiera roślinne 
biostymulatory, które zwiększa-
ją produkcję przeciwciał i ilość 
limfocytów we krwi. Acemannan 
i glikozydy zawarte w soku alo-
esowym pobudzają mikrofagi do 
walki z wirusami. Aloes zasłużył 
nawet na opinię rośliny pomaga-
jącej dosłownie na wszystko, picie 
soku wzmacnia odporność – ma 
właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwzapalne i przeciwbólowe. 
Dlatego aloes pomaga rekonwa-
lescentom i osobom osłabionym 
stanąć na nogi. Można go sto-
sować uzupełniająco w leczeniu 
astmy. 

Co ważne, łączenie prepa-
ratów aloesowych z witaminą 
C powoduje gwałtowny wzrost 
tej witaminy w organizmie. Ilość 
przyswojonej witaminy C w ciągu 
8 godzin wzrośnie nawet o 208 
proc., a witaminy E po 6 godzi-
nach będzie wyższa nawet o 268 
proc.! 

Czosnek 
Zawiera alliinę, związek prze-

kształcany w allicynę podczas 
miażdżenia lub przeżuwania. To 
substancja wykazująca właści-
wości antybiotykowe, dlatego 
czosnek stosowany jest w lecze-
niu i profilaktyce. Przypisuje się 
mu cały wachlarz dobroczynnych 
właściwości, m.in. obniża poziom 
cholesterolu we krwi, działa prze-
ciwmiażdżycowo, pomaga zwal-
czać grzybicę, wspomaga lecze-
nie chorób układu oddechowego 
i trawiennego, zapobiega powsta-
waniu chorób serca, obniża ci-
śnienie. Czosnek zwiększa także 
odporność i działa bakteriobójczo, 

jest więc świetnym sposobem na 
wszelkie przeziębienia, ból gardła 
czy grypę.

Aby wykorzystać właściwości 
czosnku, wystarczy zjadać dzien-
nie 1-2 ząbki (najlepiej, jeśli jest po-
siekany lub zmiażdżony). By zneu-
tralizować nieprzyjemny zapach, 
można przegryzać czosnek natką 
pietruszki, świeżą miętą, selerem, 
tymiankiem lub spożywać z lamp-
ką czerwonego wina. Zdrowszy 
jest surowy czosnek, jeśli jednak 
nie lubisz jego smaku, możesz 
suplementować się powlekanymi 
kapsułkami. Zaleca się stosowa-
nie czosnku w kapsułkach w ilości 
400-600 mg dziennie. Podczas le-
czenia przeziębienia dawka może 
być zwiększona nawet 4-krotnie.

Czosnku nie zaleca się oso-
bom z ostrym i przewlekłym nie-
żytem żołądka i jelit. Szczególną 
ostrożność powinny zachować 
cukrzycy, a konkretnie osoby ze 
skłonnością do hipoglikemii (zbyt 
niskiego poziomu cukru). Osoby, 
które stosują insulinę w formie 
zastrzyków, przed zastosowaniem 
czosnku powinny skonsultować się 
z diabetologiem.

Czarny bez
Jest niezwykle bogaty we fla-

wonoidy, cenne związki pocho-
dzenia roślinnego, które wzmac-
niają nasz układ odpornościowy. 
Spożywając go, organizm zaczyna 
produkować dużą ilość cytokin 
– białek pobudzających komórki 
odpowiedzi odpornościowej. Dzię-
ki temu białe krwinki są w sta-
nie zahamować replikację wirusa 
lub proces namnażania bakterii, 
a następnie samodzielnie rozpra-
wić się z patogenami atakującymi 
organizm. Dzięki tym właściwo-
ściom czarny bez jest niezwykle 
skuteczny m.in. przy zwalczaniu 
zapalenia ucha, grypy, przeziębie-
nia oraz wszelkich innych infekcji 
wirusowych. 

Czarny bez jest bardzo boga-
tym źródłem antocyjanów (natu-
ralnych barwników pochodzenia 
roślinnego), które mają właści-
wości przeciwzapalne. Pomagają 
one w łagodzeniu najróżniejszych 
objawów chorobowych, takich jak: 
wysoka gorączka, katar, drapanie 
w gardle, kaszel, bóle stawów, bóle 
głowy, zmęczenie czy dreszcze.

Podsumowując, czarny bez 
ma właściwości: przeciwwiruso-
we, przeciwzapalne, przeciwbólo-
we. Jest on szczególnie skuteczny 
w leczeniu infekcji wirusowych 
takich jak: grypa, przeziębienie, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie gar-
dła, zapalenie migdałów, zapalenie 
zatok czy opryszczka. Dodatkowo 
czarny bez wykazuje działanie na-
potne oraz przeciwgorączkowe, 

co pozwala znacznie przyśpieszyć 
proces leczenia infekcji. 

Probiotyki a odporność
Nazwa probiotyk wywodzi się 

z greckiego „pro bios” – dla życia. 
Probiotyki to żywe mikroorgani-
zmy, które podawane w odpowied-
nich ilościach wywierają korzystne 
skutki zdrowotne. Najczęściej jako 
probiotyki wykorzystuje się bak-
terie kwasu mlekowego z rodza-
jów Lactobacillus i Bifidobacterium, 
ale prozdrowotne właściwości 
wykazują także niektóre gatunki 
bakterii Escherichia i Bacillus oraz 
drożdże Saccharomyces cerevisiae 
ssp boulardi.

Probiotyki, czyli tzw. dobre 
bakterie, mają potwierdzone licz-
nymi badaniami właściwości lecz-
nicze – wspomagają m.in. leczenie 
biegunek, alergii, atopii, chorób 
zapalnych jelit i wątroby, wzmac-
niają odporność organizmu. Wy-
stępują naturalnie w niektórych 
produktach spożywczych oraz są 
dostępne jako suplementy diety.

Jak zwiększyć ilość drobno-
ustrojów probiotycznych w orga-
nizmie? Pierwszym krokiem jest 
odpowiedni sposób odżywiania. 
Dieta, która sprzyja namnaża-
niu się dobrych bakterii, zawiera 
ograniczone ilości węglowodanów 
w postaci produktów zbożowych 
i praktycznie eliminuje rafino-
wany cukier. Dorosły człowiek 
współdzieli swój organizm z ok. 2 
kilogramami bakterii. Większość 
z nich bytuje w przewodzie po-
karmowym. Spożywanie coraz 
większej ilości leków, szczególnie 
antybiotyków, a także żywności 
wysokoprzetworzonej, bardzo ła-
two prowadzi do zakłócenia nasze-
go wewnętrznego eko-systemu.

Źródła naturalnych probioty-
ków to: domowa kapusta kiszona, 
domowe ogórki kiszone i prze-
twory mleczne. Jogurt naturalny, 
maślanka, kefir w 1 gramie powin-
ny zawierać minimum 10 mln jed-
nostek bakterii Bifidobacterium 
lub 100 mln bakterii Lactobacillus, 
aby mogły być uznane za produkt 
probiotyczny. Na opakowaniach 
dobrej jakości jogurtów i maśla-
nek jest podane, których szczepów 
bakterii użyto do produkcji. Wy-
bierając produkt, zwróćmy uwa-
gę na skład. Składników powinno 
być jak najmniej, tylko produkty 
nie zawierające cukru mogą być 
uznane za produkty probiotycz-
ne. Dobre bakterie zawiera też 
jednodniowe zsiadłe mleko z mle-
ka nieprzetworzonego (nie UHT), 
kwas chlebowy i chleb pieczony na 
zakwasie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay
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Wąbrzeźno
 3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na koncert operetkowy. Będzie 

można usłyszeć dobrze znane przeboje oraz utwory przedwojenne. Artyści wykonają 
m.in. „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 informacji w Dziale Animacji Kultury 
WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

 9 lutego od godz. 17.30 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 6-11 
lat na kolejną odsłonę zabaw z animatorami. Tym razem będą to „Karnawałowe An-
imki”. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia znajdującą 
się w Dziale Animacji Kultury WDK, wpłacić 10 zł i stawić się w piątkowe popołudnie 
9 lutego w WDK. Mile widziane stroje karnawałowe. Liczba miejsc ograniczona. 

 20 lutego o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury organizuje bezpłatny spektakl 
teatralny dla dzieci pt. „Tam, gdzie mieszkają lalki…”. Wykonawcami przedstawie-
nia będą młodzi aktorzy koła teatralnego w Plemiętach. Rezerwacja miejsc i odbiór 
wejściówek w Dziale Animacji Kultury WDK osobiście lub pod numerem telefonu 56 
688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona. 

 22 i 23 lutego w godz. 17.00-18.00 w domu kultury zaplanowane są warsztaty 
manualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia poprowadzi Marta Paradowska. Koszt to 20 zł. 
Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W piątek 23 lutego o 17.00 w WDK Paweł Becker zaprezentuje prelekcję pt. 
„Wąbrzeźno w czasach Anny Wazówny”. Wstęp bezpłatny. 

Golub-Dobrzyñ 
 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 czwartek 1 lutego o 17.00 w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostanie otwarta 

wystawa Wojciecha Chwiałkowskiego pt. „Między skrzydłami łabędzi”. Wstęp 
bezpłatny. 

 We wtorek 6 lutego o godz. 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP 
w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filozofic-
znego, działającego przy bibliotece. Temat spotkania: Ekonomia dobra i zła. Wstęp 
wolny. 

 8 lutego o 14.00 w tym samym miejscu planowane jest kolejne spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Tym razem będzie mowa o „Klarze” Agnieszki Wojdowicz. 
Wstęp bezpłatny. 

 20 lutego o 16.00 w centrali książnicy, w ramach Klubu Filmowego, będzie 
można obejrzeć „Blade Runner 2049” w reżyserii Denisa Villeneueve. W rolach 
głównych m.in. Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto. Film stanowi kontynuację 
„Łowcy androidów” z 1982 roku. Wstęp wolny. 

 Od 21 do 23 lutego w książnicy odbędzie się V edycja Warsztatów Animacji 
Filmowej. Dzieci i młodzież będą mieli okazję pracować z animatorką Magdą Bryll, 
posiadającą doświadczenie w pracy nad oscarową polską produkcją „Piotruś i Wilk”. 
Efektem pracy warsztatowej będą filmy animowane, których projekcje będą odbywać 
się przy okazji imprez kulturalnych w mieście. Tematem przewodnim tegorocznych 
warsztatów jest „Rypin na Marsie”. 

 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 dostępne w kasie urzędu gminy przy 
ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc ograniczona. 

Lipno
 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-Borkowicz. 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 Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”, który odbędzie się 17 marca. 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin na stronie www.mcklipno.pl.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wizyta himalaisty
LUDZIE Z PASJĄ  6 kwietnia o 17.00 w rypińskiej książnicy od-
będzie się spotkanie z Adamem Bieleckim, himalaistą i podróż-
nikiem 

Gość biblioteki pochodzi z Ty-
chów, a obecnie mieszka w Ło-
puchowie pod Poznaniem. Jest 
absolwentem psychologii na UJ 
i członkiem kadry narodowej we 
wspinaczce wysokogórskiej. Wspi-
na się od 18 lat. 

– Adam Bielecki to lider kilku-
dziesięciu wypraw w różne góry na 
pięciu kontynentach – mówi Ma-
rek Taczyński, dyrektor rypińskiej 
książnicy. – Otrzymał wyróżnienie 
w konkursie Kolosy 2000 za do-
konanie w wieku siedemnastu lat 
samotnego i w stylu alpejskim wej-
ścia na Khan Tengri 7010 m.

Jesienią 2011 roku zdobył piąty 

szczyt świata Makalu 8463 m bez 
użycia tlenu. 9 marca 2012 r., wraz 
z Januszem Gołąbem, dokonał 
pierwszego zimowego wejścia na 
Gasherbrum I 8068 m, co zostało 
uhonorowane Kolosem i nagro-
dą Travelera National Geographic, 
a także uznane zostało za najwięk-
sze osiągniecie w dziedzinie eksplo-
racji w 2012 roku przez prestiżowy 
portal amerykański explorersweb. 

W grudniu 2012 otrzymał 
Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla 
Sportu, nadaną przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Wiosną 2014 
roku wziął udział w zakończonej 
sukcesem wyprawie na północną 

ścianę Kanczendzongi, kierowanej 
przez Denisa Urubko. Zimą 2016 r., 
razem z Jackiem Czechem, podjął 
próbę pierwszego zimowego wej-
ścia na Nanga Parbat 8125 m. Ni-
gdy nie używał dodatkowego tlenu 
z butli podczas swoich wspinaczek. 

Adam Bielecki w ostatnich 
dniach stał się bohaterem akcji ra-
tunkowej, podczas której wspólnie 
z Denisem Urubko sprowadził Eli-
sabeth Revol ze zbocza Nanga Par-
bat. Tomka Mackiewicza, drugiego 
uczestnika wyprawy, nie udało się 
uratować.

(ToB)

Muzyka

Przypomną Republikę 
24 lutego o 19.00 w Brodnickim Domu Kultury wystąpi zespół Agressiva 69.

Agressiva 69 powstała w 1987 
roku z inicjatywy Tomka Grocholi 
i Jacka Tokarczyka. Występowała 
na największych scenach muzycz-
nych Europy, z takimi artystami 
jak: Young Gods, Prodigy, Paradise 
Lost, New Model Army, The Mis-
sion, Front 242, Marc Almond, Al-

phaville. W nagraniach wydanego 
w 2005 roku albumu „In” wzięli 
udział: Martin Atkins (legendarny 
perkusita PIL, Killing Joke, Nine 
Inch Nails, Pigface) i Wayne Hussey 
(The Mission). 

Zespół wydał też album z co-
verami toruńskiej Republiki, za-

tytułowany „Republika 69”. Płyta 
w 2012 roku była nominowana do 
Fryderyka w kategorii „muzyka al-
ternatywna”. W 2011 roku ukazał 
się krążek „Ummmet”. Bilety na 
brodnicki koncert kosztują 25 zł. 

(ToB)

Wystawa 

Dla miłośników dawnej broni 
W poniedziałek 5 lutego o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie otwarta 
wystawa zatytułowana „Militaria I Rzeczypospolitej”. Wstęp jest bezpłatny. 

Współtwórcami ekspozycji są 
członkowie Bractwa Rycerskiego 
Komturii Radzyńskiej i Golubsko-
Toruńskiego Bractwa Rycerskie-
go. 

– Ciekawe 
osobowości, pa-
sja godna po-
zazdroszczenia 
i niewątpliwie 
ogrom wie-
dzy historycz-
nej, to atuty 
współtwórców 
w ą b r z e s k i e j 
wystawy – za-
chęca Wąbrze-
ski Dom Kultu-
ry. – Dzięki tym 
zagorzałym ko-
lekcjonerom od-
wiedzający będą 
mieli okazję 
zobaczyć m.in. 
miecze, buzdy-
gany, broń czar-
n o p r o c h o w ą,  
sztylety, tarcze 
rycerskie, zbroje 
oraz chorągwie.

Golubsko-
Toruńskie Brac-

two Rycerskie reprezentują: An-
drzej Stasiński, Marek Małolepski 
i ks. Paweł Dąbrowski. Z kolei 
przedstawicielem Bractwa Rycer-
skiego Komturii Radzyńskiej jest 

Mieczysław Łata. 
– Osoby te mają wspólne 

pasje, krzewią idee towarzyszą-
ce ruchom rycerskim w Polsce, 
są również aktywnymi uczestni-
kami inscenizacji historycznych 
m.in. bitwy pod Grunwaldem, 
oblężenia Malborka, turnieju ry-
cerskiego w Golubiu czy też spo-
tkań na zamku w Radzyniu Cheł-
mińskim – podaje WDK.

Andrzej Stasiński działa w ru-
chach rycerskich od 1998 roku. 
Na co dzień mieszka w Kiełpi-
nach koło Golubia-Dobrzynia. 
Na rycerza został pasowany 
w 2006 roku na Zamku Drahim 
w Starym Drawsku. Od blisko 20 
lat w rycerstwo zaangażowany 
jest kusznik i autor replik Marek 
Małolepski, mieszkaniec Wronia, 
który został pasowany na rycerza 
w 2011 roku na zamku w Toruniu. 
Goście zobaczą także zbiory ks. 
Pawła Dąbrowskiego z Wąbrzeź-
na i Mieczysława Łaty, który 
posiada samodzielnie wykonane 
repliki dawnej broni, chorągwie 
i pieczęcie historyczne. 

(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 
 - publicystyczny 
08:40 Magazyn śledczy Anity Gargas   
09:15 Blondynka odc. 71, - serial  
10:10 Doktor Quinn odc. 15 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 32, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
13:00 Ekstremalne oseski 
 odc. 5, - serial 
14:00 Elif odc. 186, - serial 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 57, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3253 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 21, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 195, - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny 
23:25 Pola Negri. Życie gwiazdy 
 - dokumentalny

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 139 - serial 

06:15 Szpital odc. 244 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 177 - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 10, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 519 

 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 178 

 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 418 - serial 

14:55 Szpital odc. 245 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 11, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 520 - serial 

20:00 Niewiarygodny Burt Wonderstone 

 - komedia 

22:10 Z Archiwum X odc. 3 s. 10 

 - science fi ction 

23:10 Kongo - przygodowy 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 1 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 4 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 60 
09:00 Esmeralda odc. 125 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 126 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 8 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 342, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 163 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 127 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 128 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 9 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 139, - serial 
21:00 Gladiator - sensacyjny 
23:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 137, - serial 
00:10 Spadkobiercy odc. 35 - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 217 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22, - serial 
08:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 6 - kabaret
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 17 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 3, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 81 
 - telenowela 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1, - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 2 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 3 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
20:00 Czyściciel - komedia kryminalna 
21:50 Agent XXL: Rodzinny interes 
 - komedia sensacyjna 
00:00 Ostatni dom po lewej - thriller 

08:05 Zakładka odc. 5, 

 - publicystyczny 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Wenecja - obyczajowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 9, - serial 

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 10, - serial 

12:20 Stan posiadania - obyczajowy 

14:15 Miasto z morza Film historyczny 

16:20 Chuligan literacki 

 odc. 65, - publicystyczny 

16:55 Życie za życie. Maksymilian 

 Kolbe - dramat 

18:40 Maurizio Pollini - wirtuoz 

 fortepianu - dokumentalny 

19:45 Lokomotywa - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

22:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 24 

22:20 Jutro nas nie będzie 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 459 - felieton 
06:55 Uciekinier - dokumentalny  
08:00 Działo się w Krakowie Magazyn 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 7 
08:35 Ukryte skarby odc. 23 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 1, - serial  
10:05 Solny skarb UNESCO odc. 2 
10:20 Nowe Ateny odc. 71, 
 - publicystyczny 
11:10 Flesz historii Magazyn 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1, - serial  
11:50 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny  
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:20 Sensacje XX wieku odc. 87,   
13:55 Sensacje XX wieku odc. 161,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 39, - serial 
15:05 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:05 Zamach na Kutscherę 
 - dokumentalny 
16:35 Współpracowałem 
 z TW Ewa-Max - dokumentalny 
17:05 Taśmy bezpieki odc. 36, 
 - dokumentalny 
17:40 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2, - serial 
18:35 Ścieżki pamięci odc. 10, - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 114,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 62,  
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 5, - serial 
21:25 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 2, - serial 
22:20 Spór o historię odc. 131,  
23:00 Szpiedzy odc. 5, - serial 
23:35 Szpiedzy odc. 6, - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Największy dar odc. 2  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Święty na każdy dzień  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 54, - serial  
14:50 Nasz fascynujący wszechświat 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Chingola - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 BożejCzęstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta za dolara - obyczajowy 
23:40 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 7, - serial 
06:30 Afryka od kuchni odc. 13, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 218, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 531, - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 76, - serial 
13:40 Na sygnale odc. 132, - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 79 s. 7, - serial 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 693, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 40, - serial 
18:00 Panorama odc. 2908 
18:35 Sport-telegram odc. 5009, 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 14, - serial 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
20:40 Wszystkiego zabawnego 
 odc. 1 - kabaret
21:05 The Good Doctor odc. 8, - serial 
21:55 Dzień ojca  - komedia 
23:45 Urodzeni romantycy - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 8 s. 13 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 23 - kulinarny

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2177 

10:55 Ukryta prawda odc. 539 - serial  

12:00 Szkoła odc. 281 - serial  

13:00 19+ odc. 183 - serial 

13:30 19+ odc. 184 - serial 

14:00 Szpital odc. 425 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 282 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

18:00 Szpital odc. 426 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 80 

19:50 Uwaga! odc. 5208 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 12 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2623, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 55 - - teleturniej 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 15 

22:35 Testosteron - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 610 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 302 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 303 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 115 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 602 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 223 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 416 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2622, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 662 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3563 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 106 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 94 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2623, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 475, - serial 
20:05 Diabeł ubiera się u Prady 
 - komedia 
22:35 Zła kobieta - komedia 
00:20 Fighter - dramat 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:20 Chuligan literacki 13:20 Sensacje XX wieku

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Ślub Kornela z piosenkarką Alicją, gwiazdą muzyki 
pop, ma być jednym z najważniejszych wydarzeń 
towarzyskich sezonu. Panna młoda ucieka jednak 
sprzed ołtarza.

Elizabeth jest egoistką. Kiedy narzeczony z nią 
zrywa, szuka kolejnego kandydata na męża. Wkrótce 
poznaje Scotta. Niestety, jemu podobają się kobiety 
z dużym biustem, a Elizabeth do takich nie należy.

„Zła kobieta”
(2011r.) Polsat 22:35

„Testosteron”
(2007r.) TVN 22:35
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17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 20 poradnikowy 
09:20 Ojciec Mateusz odc. 195, - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 16 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 33, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Ekstremalne oseski 
 odc. 6, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
 wie... - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 58, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3254 - telenowela 
18:25 Komisariat odc. 34 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
21:20 Na ostrzu szpady - przygodowy 
23:40 Tragiczna pomyłka - thriller 
01:10 Inteligent w armii - komedia

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 140 - serial 

06:20 Szpital odc. 245 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 178 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 11, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 520 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 179 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 419 - serial 

14:55 Szpital odc. 246 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 12, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 521 - serial 

20:00 Wyspa Nim - przygodowy 

22:05 Honey - komedia 

00:05 Zabójcza broń 

 odc. 16, - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 61 
09:00 Esmeralda odc. 127 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 128 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 9 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial  
13:00 Galileo odc. 640 
 - popularnonaukowy  
14:00 Galileo odc. 641 
 - popularnonaukowy  
15:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 129 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 130 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 10 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 5, - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 136, - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 137, - serial 
23:05 Na linii ognia - thriller 

06:00 To moje życie! 
 odc. 218 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator odc. 1, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 18 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 4, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 82 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 2, - serial 
16:50 13. posterunek odc. 3 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek odc. 4 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
20:00 Zabójczy cel - thriller 
21:55 13. dzielnica - sensacyjny 
23:25 Centurion - sensacyjny 
01:25 Allo, Allo odc. 8 s. 6, - serial 

08:10 Antyfonie odc. 3, - publicystyczny 
08:50 Informacje kulturalne 
09:15 Życie za życie. Maksymilian 
 Kolbe - dramat 
11:00 Przygody pana Michała 
 odc. 11, - serial 
11:35 Przygody pana Michała 
 odc. 12, - serial 
12:20 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 
13:50 Przyjęcie na dziesięć 
 osób plus trzy - obyczajowy 
14:55 Marc - Antoine Charpentier 
 - A la venue de Noel 
 - Ensemble Correspondances  
16:30 Nienasyceni odc. 4, 
 - publicystyczny 
17:00 Mur - obyczajowy 
18:35 Cartier, małe czerwone pudełko 
 - dokumentalny 
19:40 Videofan odc. 91 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Pewnego razu w Anatolii - dramat 
23:05 Tygodnik kulturalny 
23:50 Dziennik fi lozofa odc. 25 
00:10 Wieczór z Lou Reedem - koncert 
01:25 Adela jeszcze nie jadła kolacji 
 - komedia kryminalna

06:50 Był taki dzień odc. 460 - - felieton 
06:55 Zamach na Kutscherę 
 - dokumentalny 
07:30 Współpracowałem 
 z TW Ewa-Max - dokumentalny 
08:00 Działo się w Krakowie Magazyn 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 8 
08:40 Ukryte skarby odc. 24 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2, - serial  
10:00 Czarnobylcy  
10:30 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3, - serial 
10:55 Podróże z historią odc. 25,  
11:30 Taśmy bezpieki 
 odc. 36, - dokumentalny 
12:05 Ze światłem - dokumentalny 
12:40 Małe ojczyzny 
 odc. 30, - dokumentalny 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 114,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 62,   
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 28, - serial  
15:10 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2, - serial 
16:10 Oddział do zadań specjalnych - 
 „Parasol” - dokumentalny 
16:50 Ścieżki pamięci odc. 5, - serial 
17:10 Szpiedzy odc. 3, - serial 
17:45 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3, - serial 
18:35 Flesz historii Magazyn 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 179,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 180,  
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 23 
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 2, - serial 
21:35 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 3, - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 88 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 23 - 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 Jakby w zwierciadle 
 - dokumentalny 
11:15 Spacer po misji w Gahunga  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Młodzi wybierają Ewangelię 
 za regułę życia - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ikona Miłości - dokumentalny 
13:00 Wielcy duchem - serial 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Joanna d’Arc. Pod sztandarami 
 wiary - dokumentalny  
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 Niebiańska bazylika  
17:30 Msza Święta w święto 
 Ofi arowania Pańskiego 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom odc. 8 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 37, - serial 
22:40 Orłem być… - dokumentalny 
23:00 Katedra w głębinach - 
dokumentalny

05:50 Rodzinka.pl odc. 8, - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 51,  
07:00 M jak miłość odc. 219, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 532, - serial 
12:40 Nabożeństwo Kościoła
  ewangelicko-reformowanego  
13:35 Na sygnale odc. 133, - serial 
14:05 Coś dla Ciebie 
 odc. 137, - publicystyczny 
14:35 Rodzinka.pl 
 odc. 214 s. 11, - serial 
15:15 Tygrysy Europy odc. 11, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 41, - serial 
18:00 Panorama odc. 2909 
18:35 Sport-telegram odc. 5011, 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 15, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
20:45 Marley i ja - komediodramat 
22:45 Jak by to sprzedać? - komedia 
00:25 The Good Doctor odc. 8, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 13 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 12 kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2178 

10:55 Ukryta prawda odc. 540 - serial  

12:00 Szkoła odc. 282 - serial  

13:00 19+ odc. 185 - serial 

13:30 19+ odc. 186 - serial 

14:00 Szpital odc. 426 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 283 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

18:00 Szpital odc. 427 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 81 

19:50 Uwaga! odc. 5209 reporterów 

20:00 Harry Potter i Zakon Feniksa 

 - przygodowy 

22:55 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 611 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 304 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 305 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 603 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 224 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 417 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2623, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 663 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3564 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 107 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 95 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2624, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 476, - serial 
20:05 Nie ma mocnych - komedia 
22:10 Legion - horror 
00:35 Czarne złoto - przygodowy

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:50 13. posterunek 11:00 Przygody pana 
Michała

08:05 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

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

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

„Legion”
(2010r.) Polsat 22:10

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



Sobota, 3 lutego 2018

09:45 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? - muzyczny  
06:05 Sprawa dla reportera  
07:00 Naszaarmia.pl Magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:15 Kulisy paryskiego luksusu 
 - dokumentalny 
09:45 Korona królów odc. 18, - serial 
10:20 Korona królów odc. 19, - serial 
10:50 Korona królów odc. 20, - serial 
11:25 Korona królów odc. 21, - serial 
12:00 Studio Raban odc. 18 
12:35 Oczy szeroko otwarte 
 - dokumentalny 
13:25 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Dama w czarnym welonie 
 odc. 9, - serial 
15:05 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
16:00 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
18:55 Jaka to melodia? 
 - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Jutro nie umiera nigdy 
 - sensacyjny 
22:20 Inteligent w armii - komedia 
00:35 Na ostrzu szpady - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 141 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

 odc. 6 s. 11, - serial 

09:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 2, - serial 

10:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 24 s. 2, - serial 

11:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 3, - serial 

12:25 Kryminalni 

 odc. 8, - serial 

13:30 Kryminalni 

 odc. 9, - serial 

14:40 Miasto cienia - science fi ction 

16:40 Uwolnić orkę - przygodowy 

19:00 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

21:10 Przypadkowy mąż - komedia 

23:00 Suma wszystkich strachów 

 - sensacyjny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial 
09:00 Tom i Jerry: Wielka ucieczka 
 - animowany 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 340, - serial  
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 341, - serial  
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 342, - serial  
13:40 STOP Drogówka 
 odc. 164 policyjny 
14:50 Kulinarna miłość - - komedia 
16:45 Błękitny Grom - sensacyjny  
19:00 Galileo odc. 642 
 - popularnonaukowy 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 138, - serial  
23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 139, - serial  
00:05 Gotówka - dramat

06:00 Skorpion odc. 9 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 44 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 6 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 7 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 11, - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12, - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13, - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14, - serial 

13:50 Agent XXL: Rodzinny interes 

 - komedia sensacyjna 

15:55 Czyściciel - komedia kryminalna 

17:45 Góra Dantego 

 - katastrofi czny 

20:00 13. dzielnica - ultimatum 

 odc. 13, - sensacyjny 

22:00 Arena - thriller 

00:00 Kult - thriller 

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 6, Serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Iluzja Nowele fi lmowe 

09:45 Piosenki Jeremiego Przybory 

 i Jerzego Wasowskiego - koncert 

11:00 Białoruski klimat odc. 4 kulturalny 

11:35 Party przy świecach - komedia 

12:45 Klątwa Mony Lisy 

 - dokumentalny 

13:55 Trędowata - melodramat 

15:40 Wydarzenie aktualne  

16:25 Alicja - - komedia 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka 

 odc. 40, - serial 

19:40 Legendy rocka 

 odc. 41, - serial 

20:20 Siedmiu wspaniałych Western 

22:40 Radiohead - In Rainbows 

 - dokumentalny 

23:50 Siła perswazji - thriller 

01:30 Chaos - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 461 - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 5, - serial 
08:00 Krótka historia 
 odc. 9, - dokumentalny 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 10, - krajoznawczy 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 6, - serial 
09:10 Siedem życzeń odc. 4, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 120 kulinarny 
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 14, - serial 
11:35 Dzikie Chiny odc. 5, - serial 
12:35 Amerykańska broń 
 odc. 5, - dokumentalny 
13:30 Cofnąć czas na Karskiego 
 - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 79 
14:35 Wielka gra odc. 56 - - teleturniej 
15:35 Spór o historię odc. 168,  
16:20 Błękitna Armia 1917-1919 
 - dokumentalny 
17:35 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata 
 odc. 3, - dokumentalny 
17:45 Sprawiedliwi odc. 4, 
 - serial wojenny 
18:35 Dziedzictwo regionów 
 odc. 11, - krajoznawczy 
18:55 Generałowie Hitlera 
 odc. 5, - serial 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Ekstradycja odc. 5 - serial 
21:35 Trzcinica - karpacka Troja 
 - dokumentalny 
22:20 Starożytni Rzymianie 
 odc. 1, - serial 
23:30 900 dni - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Ikona Miłości - dokumentalny  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - dokumentalny 
09:50 Lusaca Bauleni - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
 Program dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 37, - serial  
14:40 Kaplica Pamięci  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 5 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 3, - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
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 - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Rdza - dramat 
23:30 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny

06:05 Stworzenia światła 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1346, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Lajk! odc. 5 
11:15 Ostoja odc. 180 
11:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1791, - serial 
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1792, - serial 
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 4,  
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 215 s. 11, - serial 
15:45 Pierwsza randka 
 odc. 9 - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 692, - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 11 
 - rozrywka 
22:10 Sztuka zbrodni odc. 4, - serial 
23:15 Rani odc. 4 - serial 
00:20 Twierdza - sensacyjny 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1047 

11:00 Na Wspólnej odc. 2620, - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2621, - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2622, - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2623, - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 4 s. 2 

13:50 Azja Express odc. 11 s. 2 

15:20 Happy Feet: Tupot małych stóp 

 - animowany 

17:30 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 7 s. 9 

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 2 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 82 

19:45 Uwaga! odc. 5210 reporterów 

20:00 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

22:15 Charlie St. Cloud - melodramat 

00:30 Jonah Hex - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 My3 odc. 1 - dla dzieci 

 i młodzieży 

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 Przygody Kota w butach 

 odc. 36 - serial 

10:05 Ewa gotuje odc. 289 kulinarny 

10:35 Ewolucja - komedia 

12:45 Nie ma mocnych - komedia  

14:50 XXIII Festiwal Kabaretów 

 w Koszalinie - kabaret  

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 137 

 - telenowelA 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 477, - serial 

20:05 Samoloty - animowany 

22:00 Ja, szpieg - sensacyjny 

00:05 Strzelec wyborowy - sensacyjny 

09:25 Gotowe na wszystko 13:40 STOP Drogówka 09:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

11:50 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Młody żeglarz Charlie St. Cloud czuje się winny 
śmierci brata. Ponieważ obiecał chłopcu, że 
zawsze będą razem, próbuje dotrzymać słowa. Jest 
przekonany, że może komunikować się z duchem 
zmarłego.

Na chińskich wodach terytorialnych znika bez 
śladu brytyjska fregata Devonshire. James 
Bond ma zaledwie 48 godzin na zapobieżenie 
globalnemu konfl iktowi, który może wybuchnąć 
w każdej chwili.

„Jutro nie umiera nigdy”
(1997r.) TVP 1 20:15

„Charlie St. Cloud”
(2010r.) TVN 22:15



Niedziela, 4 lutego 2018

18:40 Jaka to melodia?

05:35 Klan odc. 3254 - telenowela  
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni - sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 647 
09:15 Jak to działa? odc. 145 
 - popularnonaukowy 
09:40 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 12 olimpijski 
09:55 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
10:20 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
13:10 Między ziemią a niebem 
14:00 Cudowny świat przyrody 
 odc. 12, - serial 
14:35 Poldark: Wichry losu 
 odc. 6 s. 2, - serial 
15:45 Poldark: Wichry losu 
 odc. 7 s. 2, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 72, - serial 
21:10 Wymarzona dziewczyna 
 Dramat miłosny 
22:45 Jarhead: Żołnierz Piechoty 
 Morskiej - dramat 
00:55 Jutro nie umiera nigdy 
 - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 6 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 9 - serial 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 4 - serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 7 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial 

08:55 Diabeł z trzema złotymi włosami 

 odc. 5, - przygodowy 

10:30 Galileo odc. 641 

 - popularnonaukowy  

11:30 Galileo odc. 642 

 - popularnonaukowy  

12:35 Wakacje z belframi - komedia 

14:35 Cud w Cokeville - dramat 

16:35 Bitwa o Ziemię - science fi ction 

19:00 Galileo odc. 643 

 - popularnonaukowy 

20:00 Taxi - komedia sensacyjna 

21:50 Koszmar kolejnego lata - horror 

23:50 STOP Drogówka 

 odc. 164 policyjny

06:00 Skorpion odc. 10 s. 2 - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 7 s. 5, - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 8 s. 5, - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 9 s. 5, - serial 

08:30 Allo, Allo odc. 10 s. 5, - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 11 s. 5, - serial 

09:35 Przygody Merlina odc. 9 - seral 

10:35 Przygody Merlina odc. 10 - seral 

11:30 Przygody Hucka Finna 

 - przygodowy 

13:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 

 odc. 29 s. 6, - fantastyczny 

16:05 Fanfan Tulipan - przygodowy 

18:15 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 

 króla Salomona 

 odc. 2, - przygodowy 

20:00 Van Helsing - horror 

22:30 Scena klasyczna Recital 

01:20 Zobacz to!

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 7, Serial 

09:05 Scena klasyczna odc. 5 - recital 

09:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 222, - publicystyczny 

10:35 Syberiada polska - dramat 

13:00 Co mówią lekarze 

 - krótkometrażowy 

13:35 Siedmiu wspaniałych Western  

16:05 Karnawał zwierząt 

 - wstęp Rozmowa 

16:15 Karnawał zwierząt Balet 

17:05 Pomniki historii odc. 70, - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...

 odc. 506 kulturalny 

18:10 Wojna, moja miłość 

 - spektakl teatralny 

19:35 Człowiek we fraku 

 - program artystyczny 

20:40 Komornik - dramat 

22:30 Scena klasyczna Recital 

23:20 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 222, - publicystyczny 

23:55 Piotr Anderszewski - podróżujący 

 fortepian - dokumentalny 

01:30 Wieczór z Lou Reedem - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 462 - felieton 
06:55 Piasek jest drapieżnikiem 
 - Słowiński Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:00 Oblicze miłosierdzia 
 - dokumentalny 
09:10 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 5, - serial 
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 6, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 128 kulinarny 
10:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 15, - serial 
11:40 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2, - serial 
12:45 Egipt odc. 2 - serial 
13:50 Szerokie tory odc. 78 
14:20 Na Sybir - dokumentalny 
16:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 24, - serial 
16:20 Wielka gra odc. 59 - teleturniej 
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Sprawiedliwi odc. 5, 
 - serial wojenny 
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 45, - serial 
18:45 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 2, - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 U pana Boga za piecem 
 - komedia 
22:15 Wcielenia zła odc. 2, - serial 
23:20 Moja historia - 20 lat później 
 - dramat 
00:45 Starożytni Rzymianie 
 odc. 1, - serial  

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci  
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” - publicystyczny  
10:40 Przyroda Ziemi Świętej 
 - dokumentalny 
11:40 Aktywna zima odc. 5  
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Za Wenecją - Wyspy Laguny 
 - dokumentalny 
14:30 Moja Mongolia - dokumentalny 
14:55 Święty na każdy dzień  
15:00 Franciszek Ksawery - misjonarz 
 i święty - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień odc. 22 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 12, - serial 
22:20 Kamyki wspomnień 
 o ks. Jerzym Popiełuszce  
22:30 Vatican Magazine   
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
 odc. 9, - serial 
23:45 Matki dzieci niczyich 
 - dokumentalny

06:00 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 9, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1347, 
 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
09:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
10:30 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 3, - dokumentalny 
11:30 Makłowicz w podróży 
 odc. 39 kulinarny 
12:05 Rozgrywka Western 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 693, - serial 
16:25 The Voice Kids odc. 11 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 174, - serial 
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 222 s. 11, - serial 
20:05 Twierdza - sensacyjny 
22:35 Mama Tina - biografi czny 
00:25 Przepis na kataklizm - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1048 

11:00 Domowe rewolucje 

 odc. 5 s. 2 

12:00 Co za tydzień odc. 836 

12:45 Drzewo marzeń 

 odc. 7  - rozrywka 

13:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia  

16:15 Harry Potter i Zakon Feniksa 

 - przygodowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 83 

19:45 Uwaga! odc. 5211 reporterów 

20:00 Hobbit: niezwykła podróż 

 - fantastyczny 

23:30 Turbulencja - sensacyjny 

01:35 MasterChef odc. 12 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 My3 odc. 2 - dla dzieci 

 i młodzieży 

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 5 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial 

09:05 Potwory kontra Obcy: Noc 

 żywych marchwi - animowany 

09:20 Przygoda w Paryżu - animowany 

11:20 Karate Kid - sensacyjny 

13:50 Samoloty - animowany  

15:50 Mr. Deeds - milioner 

 z przypadku - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 91 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 odc. 258, - publicystyczny 

20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami 

 - Lidzbark Warmiński - kabaret 

23:05 Spartan - thriller 

01:20 Skarb narodów - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 142 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 3, - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 3, - serial 

10:55 Kryminalni odc. 10, - serial 

12:00 Kryminalni odc. 11, - serial 

13:05 Kryminalni odc. 12, - serial 

14:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral  

15:10 Wyspa Nim - przygodowy 

17:20 Nowy Jork, nowa miłość - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 16, - serial 

20:00 Polowanie na „Czerwony 

 Październik” - sensacyjny 

22:50 Zabójcza broń 

 odc. 17 s. 1, - serial 

23:50 Ninja zabójca - sensacyjny

10:55 Kryminalni 10:30 Galileo

06:55 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Rodzina 
Leśniewskich

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

Kimberly traci majątek. Przyzwyczajona do życia 
w luksusie kobieta zaczyna pracę w sklepie ze 
sprzętem sportowym. Nawiązuje bliższą znajomość 
ze swoim nowym szefem i jego kilkuletnim synem, 
Davidem.

Bilbo Baggins jest miłośnikiem dobrego jedzenia 
i tytoniu. To prawdziwy elegant i domator. Pewnego 
dnia czarodziej Gandalf namawia Bilba, by wziął 
udział w wyprawie krasnoludów przeciwko 
smokowi.

„Hobbit: niezwykła podróż”
(2012r.) TVN 20:00

„Wymarzona dziewczyna”
(2015r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 5 lutego 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Łap start-up odc. 9 
08:50 Łap start-up odc. 10 
09:20 Jaka to melodia? - muzyczny  
10:15 Doktor Quinn odc. 17 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 34, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 59, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3255 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 22, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 Opera „Armide” 
 - spektakl teatralny 
22:15 Generał Nil Film biografi czny 
00:30 Wymarzona dziewczyna 
 - dramat miłosny

05:20 Ukryta prawda odc. 143 - serial 

06:20 Szpital odc. 246 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 179 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 12, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 521 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 180 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 420 - serial 

14:55 Szpital odc. 247 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 13, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 522 - serial 

20:00 Żona terrorysty - dramat 

22:00 Nie z tego świata 

 odc. 20 s. 5 - seral 

22:55 Wiecznie żywy - horror 

01:00 Moc magii odc. 35 - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 62 
09:00 Esmeralda odc. 129 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 130 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 10 s. 2 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 65 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 131 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 132 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 11 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 345, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 140, - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12, - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1, - serial 
22:00 Galileo odc. 642 - 
 popularnonaukowy  
23:00 Galileo odc. 643 - 
 popularnonaukowy  
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 164 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 219 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 19 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 5, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 83 
 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 1, - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 4 s. 2, - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 5 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
20:00 Inferno: Piekielna walka 
 - sensacyjny 
21:55 Arena - thriller 
23:55 Podziemny krąg - dramat 

08:10 Scena klasyczna 

 odc. 5 - recital 

08:55 Mur - obyczajowy 

10:30 Za burtą - krótkometrażowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 13, - serial 

11:45 Dom odc. 1, - serial 

13:20 Łagodna - dramat 

15:10 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 506 kulturalny 

16:05 Dyrygent - dramat 

18:00 Blur - No Distance Left to Run 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dziedzictwo Shakespeare’a 

 - dokumentalny 

21:15 Kronos odc. 9, - publicystyczny 

22:00 Którędy po sztukę odc. 71, 

 - publicystyczny 

22:05 Videofan odc. 92 

22:25 Dziennik fi lozofa odc. 26 

22:40 M - morderca - dramat 

00:35 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 463 - felieton 
07:00 Oddział do zadań specjalnych 
 - „Parasol” - dokumentalny 
07:40 Sztab Generalny WP 
 - dokumentalny 
07:45 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 14,  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 9 
08:35 Ukryte skarby odc. 25 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3, - serial  
10:10 Amerykańska broń 
 odc. 5, - dokumentalny  
11:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 23 
11:35 Aria dla atlety - obyczajowy 
13:20 Sensacje XX wieku odc. 179,   
13:50 Sensacje XX wieku odc. 180,   
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 - serial 
14:45 Spór o historię odc. 127,  
15:25 Sztab Generalny WP 
 - dokumentalny 
15:30 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 29, - serial 
15:50 Egipt odc. 2 - serial  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Królowa Bona odc. 1, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 96,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny 
21:30 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 4, - serial 
22:30 Piłsudski Bronisław: zesłaniec, 
 etnograf, bohater - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Kikomeko 2 - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wytrwali w wierze  
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Geniusz Stworzenia 
 - dokumentalny 
15:30 Aktywna zima  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Zew natury   
16:55 Świadkowie - serial  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 59, - serial  
23:05 Pamięć Sybiru - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl odc. 9, - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 139, 
 - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 220, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Program rozrywkowy - mini 
 audycja - rozrywka 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
11:50 Na dobre i na złe 
 odc. 533, - serial 
12:55 Tylko z tobą odc. 77, - serial 
13:55 Na sygnale odc. 134, - serial 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 80 s. 7, - serial 
15:30 Tygrysy Europy odc. 12, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 42, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 16, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1348, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Midnight Sun odc. 3, - serial 
23:00 Midnight Sun odc. 4, - serial 
00:05 ZOO - za i przeciw 
 odc. 106, - serial

05:40 Uwaga! odc. 5211 reporterów  

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 16 poradnikowy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2179 

10:55 Ukryta prawda odc. 541 - serial  

12:00 Szkoła odc. 283 - serial  

13:00 19+ odc. 187 - serial 

13:30 19+ odc. 188 - serial 

14:00 Szpital odc. 427 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 284 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

18:00 Szpital odc. 428 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 84 

19:50 Uwaga! odc. 5212 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 31 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2624, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 56 - - teleturniej 

21:30 Życie bez wstydu odc. 8 s. 5 

22:30 Projekt Lady odc. 9 s. 2 

23:30 Kroll - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 612 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 306 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 307 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 117 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 604 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 225 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 418 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2624, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 664 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3565 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 108 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 96 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2625, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 478, - serial 
20:10 Skarb narodów - przygodowy  
23:00 Eksperyment - thriller 
01:05 Kod da Vinci - thriller

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Przygody pana 
Michała

13:20 Sensacje XX wieku

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

Biznesmen o sadystycznych skłonnościach 
zbudował imperium z gladiatorami walczącymi na 
śmierć i życie. Jego najnowszy wojownik to strażak 
David Lord, porwany, uwięziony i skazany na walkę 
o życie.

R jest jednym z nieumarłych. Pewnego dnia atakuje 
Perry’ego i zjada jego mózg. Zaczyna myśleć i czuć 
to samo, co czuła ofi ara. Zakochuje się w Julie, 
dziewczynie Perry’ego.

„Wiecznie żywy”
(2013r.) TVN 7 22:55

„Arena”
(2011r.) TV Puls 20:55
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10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Sonda II - popularnonaukowy 
09:20 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 18 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 35, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 60, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3256 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 23, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial 
21:15 Sekundy, które zmieniły życie 
 - dokumentalny 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 60 
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 5, - serial 
22:35 Uwięzione odc. 6, - serial 
23:35 Gwardia odc. 1, - serial 
00:30 Generał Nil Film biografi czny

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1111 - serial 

06:15 Szpital odc. 247 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 180 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 13, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 522 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 181 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 421 - serial 

14:55 Szpital odc. 248 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 1 s. 2, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 523 - serial 

20:00 Ucieczka z Nowego Jorku 

 - science fi ction 

22:10 Polowanie na „Czerwony 

 Październik” - sensacyjny 

00:55 Z Archiwum X 

 odc. 3 s. 10 - science fi ction

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 63 
09:00 Esmeralda odc. 131 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 132 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 11 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 345, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 66 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 133 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 134 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 12 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 346, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 141, - serial 
21:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li 
 - sensacyjny 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 138, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 36 - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 220 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 20 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 6, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 84 
 - telenowela 
15:45 Gliniarz i prokurator odc. 4, 
 - serial 
16:40 13. posterunek odc. 5 s. 2, 
 - serial 
17:20 13. posterunek odc. 6 s. 2, 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
20:00 Gabriel - horror 
22:15 Van Helsing - horror 
01:00 Zoo odc. 1, Serial grozy 

08:15 Informacje kulturalne 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Informacje kulturalne 

09:10 Dyrygent - dramat  

11:00 Dom odc. 2, - serial 

12:40 Dom odc. 3, - serial 

14:15 Big Bang - obyczajowy 

16:00 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:55 Próba ciśnienia - dramat 

18:25 Czarna skrzynka - dokumentalny 

19:55 Informacje kulturalne 

20:20 Miesiąc z Kingą Preis 

 - wstęp Rozmowa 

20:30 Skowronek Spektakl teatralny 

22:15 Czworo do pary - komediodramat 

00:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 27

06:50 Był taki dzień odc. 464 - felieton 
07:00 Bez komentarza odc. 174 
 publicystyczny 
07:25 Duchy, zamki, upiory odc. 7 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 10 
08:35 Ukryte skarby odc. 26 
09:10 Królowa Bona odc. 1, - serial  
10:30 Dzikie Chiny odc. 5, - serial  
11:30 Szpiedzy odc. 3, - serial  
12:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 14, - serial 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 96,   
14:30 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 59, - serial 
15:05 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:05 Skazani na siebie - dokumentalny 
16:45 Bez komentarza 
 odc. 75 publicystyczny 
17:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 91 
17:45 Królowa Bona odc. 2, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 82,  
19:55 Nowe Ateny odc. 72, 
 - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:25 Miasto z morza odc. 1, Miniserial 
22:25 Na krawędzi wojny odc. 6, - serial 
23:25 Aria dla atlety - obyczajowy  
01:15 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 10

08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:35 Życie Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury   
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 59, - serial  
14:55 „Będę jej głównym Patronem” - 
 Andrzej Bobola 1809 r. 
 - dokumentalny 
15:40 20 lat dla świata 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 Program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Yohan - wędrówki dzieci 
 - obyczajowy 

06:05 Rodzinka.pl odc. 10, - serial 
06:40 Arcybiskup Abel  
07:00 M jak miłość odc. 221, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 534, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 78, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 135, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 81 s. 7, - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
15:25 M jak miłość odc. 1348, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 43, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 17, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 20 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1349, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 25 lat „Gazety Polskiej” 
 - rozrywka 
23:10 Pupil za 100 000 dolarów 
 - dokumentalny 
00:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 278 s. 14, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 31 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2180 

10:55 Ukryta prawda odc. 542 - serial  

12:00 Szkoła odc. 284 - serial  

13:00 19+ odc. 189 - serial 

13:30 19+ odc. 190 - serial 

14:00 Szpital odc. 428 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 285 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

18:00 Szpital odc. 429 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 85 

19:50 Uwaga! odc. 5213 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 17 kulinarny 

20:15 Gala Bestsellery Empiku 2017 

22:15 Déjà vu - thriller 

00:50 Superwizjer odc. 1117 reporterów

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 613 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 308 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 309 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 118 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 605 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 226 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 419 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2625, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 665 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3566 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 109 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 97 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2626, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 479, - serial 
20:05 Kod da Vinci - thriller  
23:15 Cudzoziemiec - sensacyjny 
01:20 Bruce Wszechmogący - komedia

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:40 13. posterunek 16:00 Tygodnik kulturalny 10:30 Dzikie Chiny

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

W Luwrze zostaje zamordowany kustosz, Saunière. 
Sprowadzony z Harvardu światowej sławy historyk 
i badacz symboli ma pomóc policji w rozszyfrowaniu 
zagadkowych śladów znalezionych na miejscu 
zbrodni.

Odrodzone w czyśćcu dusze mieszkają w upadłym 
mieście opanowanym przez siły zła. Kolejne próby 
jego odzyskania kończą się porażką. Nadzieja 
spoczywa w rękach ostatniego archanioła, 
Gabriela.

„Obrońca”
(2007r.) TV Puls 20:00

„Kod da Vinci”
(2006r.) Polsat 20:05



Środa, 7 lutego 2018

17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jak to działa? odc. 152 
 - popularnonaukowy 
09:20 Statyści odc. 3, - serial 
10:15 Doktor Quinn odc. 19 s. 3, - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 36, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na sawannie 
 afrykańskiej - dokumentalny 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 61, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3257 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 24, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o igrzyskach 
 olimpijskich Quiz  
22:00 Senator - dokumentalny 
23:15 Oczy Julii - thriller

05:20 Ukryta prawda odc. 144 - serial 

06:20 Szpital odc. 248 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 181 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 5 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 2, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 523 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 182 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 422 - serial 

14:55 Szpital odc. 249 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 2 s. 2, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 524 - serial 

20:00 Źródło nadziei - dramat 

22:20 Mentalista odc. 2 s. 7, - serial 

23:20 Słodkie i ostre - komedia

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 9 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 7 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 64 
09:00 Esmeralda odc. 133 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 134 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 12 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 346, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 42 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 67 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 135 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 136 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 13 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 347, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 142, - serial 
21:00 Król Wikingów - fantastyczny 
23:25 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 139, - serial 
00:25 Spadkobiercy odc. 37 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 221 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 21 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 7, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 85 
 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 5, 
 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 6 s. 2, 
 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 7 s. 2, 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27, - serial 
20:00 Mgła - horror 
22:20 Kult - thriller 
00:30 Snajper II - sensacyjny

08:05 Białoruski klimat odc. 4 kulturalny 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Próba ciśnienia - dramat  

10:20 Jak to jest być moją matką 

 - obyczajowy 

11:00 Dom odc. 4, - serial 

12:40 Dom odc. 5, - serial 

14:35 Matka swojej matki - dramat 

16:10 Dezerterzy odc. 39, 

 - publicystyczny 

16:45 Grający z talerza - obyczajowy 

18:45 Zwykłe zaburzenie 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu 

 odc. 25, Rozmowa 

20:25 Lampart - dramat 

23:35 Dziennik fi lozofa odc. 28 

23:50 Jedna scena odc. 12 kulturalny 

00:05 Kobieta samotna 

 - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 465 - - felieton 
06:55 Skazani na siebie - dokumentalny  
07:40 Bez komentarza 
 odc. 75 publicystyczny  
08:15 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 11 
08:45 Ukryte skarby odc. 27 
09:20 Królowa Bona odc. 2, - serial  
10:25 Piłsudski Bronisław: zesłaniec, 
 etnograf, bohater - dokumentalny  
11:25 Spór o historię odc. 71,  
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 15, - serial 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 82,   
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 60, - serial 
15:00 Na krawędzi wojny odc. 6, - serial  
16:20 Gdzie rosną poziomki? 
 - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5, - serial 
17:45 Królowa Bona odc. 3, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 76,  
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6, - dokumentalny 
21:35 Miasto z morza odc. 2, Miniserial 
22:30 W mniejszości siła 
 - publicystyczny 
23:40 We mgle - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 Program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 12, - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 40, - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Gietrzwałd, czyli orędzie 
 na trudne czasy 
13:30 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny 
13:45 Yohan - wędrówki dzieci 
 - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Handicap Zakopane  
17:00 Po stronie prawdy   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Modlitwa o pokój - dokumentalny 
23:40 W Solankowej Dolinie 
 - serial

06:00 Rodzinka.pl odc. 11, - serial 
06:35 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 222, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 535, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 79, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 136, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 82 s. 7, - serial 
15:25 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1349, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 44, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 18, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1798, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 694, - serial 
21:45 Na sygnale odc. 177, - serial 
22:25 Zaskoczeni przez miłość 
 - komedia 
00:00 Akwarium, czyli samotność 
 szpiega odc. 3, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 17 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2181 

10:55 Ukryta prawda odc. 543 - serial  

12:00 Szkoła odc. 285 - serial  

13:00 19+ odc. 191 - serial 

13:30 19+ odc. 192 - serial 

14:00 Szpital odc. 429 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 286 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

18:00 Szpital odc. 430 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 86 

19:50 Uwaga! odc. 5214 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 13 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2625, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 57 - - teleturniej 

21:30 Incepcja - sensacyjny 

00:40 Sztos - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 614 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 310 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 311 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 119 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 606 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 227 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 420 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2626, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 666 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3567 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 110 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 98 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2627, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 480, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 489, - serial 
20:40 Bruce Wszechmogący 
 - komedia  
22:50 Faceci w czerni - science fi ction 
00:55 Heartbreaker. Licencja na 
 uwodzenie - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Dom 13:30 Sensacje XX wieku

11:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Miasteczko w stanie Maine. Po nawałnicy miejscowość 
spowita jest gęstą mgłą. Niebawem okazuje się, 
że czają się w niej potwory. Ludzie uwięzieni 
w supermarkecie wpadają w panikę.

Sfrustrowany pracą reporter lokalnej stacji telewizyjnej 
w Buffalo wypowiada wojnę samemu Stwórcy. 
Niebawem otrzymuje od Najwyższego propozycję: na 
czas jego wakacji Bruce przejmie boskie obowiązki.

„Bruce Wszechmogący”
(2003r.) Polsat 20:40

„Mgła”
(2007r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Tartaletki ze szpinakiem, 
mozzarellą i pomidorami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
Składniki na farsz: 
400 g szpinaku mrożonego
300 g pomidorów
100 g mozzarelli (małe kulki)
2 ząbki czosnku
1 szyszka gałki muszkatowej
50 ml soku z cytryny
200 ml śmietany 30 proc. 
2 jaja
100 ml oliwy z oliwek 
Składniki na ciasto:
250 g mąki
1 jajko
200 g masła
50 ml kefiru
 sól do smaku

Sposób wykonania:
Na stolnicę przesiej mąkę ra-

zem z solą. Masło pokrój w drob-
ną kostkę, połącz z mąką, jajkiem 
i kefirem. Zagnieć ciasto, uformuj 

Natalia Zdrodowska

kulę i odstaw do lodów-
ki na 30 minut. Na oliwie 
podsmaż czosnek, dodaj 
rozmrożony szpinak, ob-
rane ze skórki i pokrojone 
w kostkę pomidory. Dodaj 
startą gałkę muszkatoło-
wą, sok z cytryny, śmie-
tanę i dopraw solą. Całość 
duś około 10 minut. Prze-
studź, dodaj do sosu moz-
zarellę. Na stolnicy roz-
wałkuj ciasto (ok. 4 mm), 
foremkami do tartaletek 
wykrój krążki, wyklej fo-
remki. Wypiekaj w piekar-
niku, w temperaturze 180 
stopni, ok. 10 minut. Tar-
taletki przestudź, napełnij 
nadzieniem i ponownie 
zapiekaj w piekarniku (200 
stopni) ok. 10 minut.
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6 marca, godz. 20.00, CKK Jordanki w Toruniu

Na łamach naszych tygodników szukaj konkursów, 
w których możesz wygrać bilety na prestiżowe wydarzenia kulturalne!
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Ruch na zdrowie
FITNESS  Każdy wie, że ludzki organizm potrzebuje ruchu. 
Człowiek, który zalegnie na kanapie, w fotelu czy na biuro-
wym krześle, nigdy nie będzie zdrowy. Jak poprawić swoje 
zdrowie? Na przykład, ćwicząc jogę

Rozpoczynamy cykl poświę-
cony zdrowiu. Przedstawimy 
grupę ćwiczeń, które można 
samemu praktykować, by po-
czuć się lepiej. Będzie to hatha 
joga. Jest to system filozoficzny, 
w którym wykorzystuje się ele-
menty ćwiczeń fizycznych, ma-
jących przynieść poprawę zdro-
wia. Właśnie na tym elemencie 
się skupimy. Kluczem do suk-
cesu jest wytrwałość i regular-
ność. Na pewno nie można spo-
dziewać się szybkich rezultatów, 
ale z każdym poprawnie wyko-
nanym ćwiczeniem będziemy 
się lepiej czuli, co będzie moty-
wacją do dalszych działań. 

Co na co?
Pozycje, które będziemy 

przedstawiali, można podzielić 
w następujący sposób:

• – postawy wyginające krę-
gosłup do tyłu – otwierają klat-
kę piersiową i przednią część 
tułowia. Energetyzują ciało oraz 
zwiększają pojemność oddecho-
wą płuc;

• – postawy wyginające krę-
gosłup do przodu – otwierają 
plecy, poprawiają funkcje tra-
wienne i wydalnicze organizmu, 
uspokajają układ nerwowy;

• – postawy wyginające krę-
gosłup asymetrycznie, ukośnie 
lub bocznie, korygują postawy. 
Usuwają wszelkiego rodzaju na-
pięcia w obszarach pleców, bar-
ków i pasa biodrowego; 

• – wszelkiego rodzaju skrę-
ty uwalniają nas od napięć wy-
stępujących wzdłuż kręgosłupa, 
poprawiają przepływ energii 
oraz wpływają korzystnie na 
trawienie i przemianę materii,

• – pozycje odwrócone 
wzmacniają mięśnie kręgosłupa, 

pogłębiają rytmy oddechowe 
oraz korygują niekorzystne siły 
ciążenia, które występują w na-
szym ciele.

Kilka uwag praktycznych
Przed przystąpieniem do 

ćwiczeń musimy przygotować 
organizm do wysiłku, wykonu-
jemy więc rozgrzewkę (skłony, 
przysiady, wymachy rąk). Nigdy 
nie zabierajmy się do tego z peł-
nym żołądkiem. Od ostatniego 
posiłku musi upłynąć przynaj-
mniej kilka godzin (2 godz.). 
W trakcie treningu jogi nie pi-
jemy żadnych napojów. Pozy-
cje wykonujemy tylko w takim 
stopniu, na jaki pozwala nam 
organizm. Możemy poczuć ból 
wynikający z rozciągania mię-
śni (tępy, niezbyt dokuczliwy), 
ustępujący po zmianie pozycji. 
Wówczas głęboko oddychamy, 
„kierując” oddech do miejsca, 
które boli. Jeśli pojawi się ostry 
ból, wychodzimy z asany. Daną 
pozycję staramy się utrzymać 
od 30 sekund do jednej minuty. 
Co ważne, staramy się oddychać 
tylko przez nos. Oddech ma 
być łagodny i powolny, głęboki. 
I ostatnia rada: nie robimy nic 
na siłę.

Zaczynamy!
Do prezentacji naszych ćwi-

czeń wykorzystujemy doświad-
czenie i praktykę instruktorów 
hatha jogi Karoliny i Pawła Su-
likowskich (na co dzień prowa-
dzących zajęcia w Wąbrzeźnie 
i Golubiu-Dobrzyniu). Ich do-
świadczenie i praktyka pozwolą 
nam bezpiecznie rozwijać swoje 
ciało, a tym samym poprawić 
stan zdrowia.

Zaczynamy od podstawo-
wych pozycji stojących.

Pozycja 1 : 
Góra (Tadasana) 
To podstawowa pozycja sto-

jąca, która – mimo że wygląda 
na łatwą – może sprawić pewne 
kłopoty. Staramy się ustabili-

zować górę ciała. Na tej pozycji 
opierają się pozostałe ćwiczenia. 
Nie polega ona tylko na samym 
staniu. Uczy nas prawidłowej 
postawy ciała. Wymaga koncen-
tracji. Dzięki tej asanie możemy 
osiągnąć poziom wewnętrznej 
równowagi. Koryguje ona ewen-
tualne wady postawy, wzmacnia 
nogi i kręgosłup, tonizuje nasze 
mięśnie pośladkowe. W wersji 
trudniejszej, można zamknąć na 
chwilę oczy. Osoby, które mają 
problem z utrzymaniem rów-
nowagi, powinny wykonywać to 
ćwiczenie przy ścianie, plecami 
do niej.

Jak prawidłowo wykonań 
tadasanę? Połącz stopy razem. 
Kostki, duże palce u stóp, pięty 
są razem. Czubek głowy skiero-
wany do góry, barki ściągnięte 
i skierowane w dół. Pięty, biodra 
i czubek głowy powinny znajdo-
wać się w tej samej linii. Palce 
dłoni wydłużone i skierowane 
do dołu. Oddychaj spokojnie. 

Pozycja 2: 
Drzewo (Vrksasana) 
Pozycja ta wzmacnia i roz-

ciąga mięśnie nóg, a w szczegól-
ności wzmacnia łuki stóp, kostki, 
łydki i uda. Uelastycznia także 
pas biodrowy. Wydłuża kręgo-
słup, otwiera ramiona i klatkę 
piersiową. Jej prawidłowe wyko-
nanie uspokaja umysł, reguluje 
krążenia krwi oraz poprawia 
koncentrację. Jest pozycją, która 
równoważy ciało i umysł.

Jak prawidłowo wykonać po-
zycję drzewa? Lewa noga zgięta 
w kolanie, ustaw lewą stopę na 
prawym wewnętrznym udzie. 
Naciśnij stopą na udo, udem 
na stopę. Biodra równo, na tym 
samym poziomie. Ręce szeroko 
na bok, z wdechem unieś je do 
góry. Ściągnij barki i łokcie do 
tyłu. Wyprostuj ręce do góry, 
by wyciągnąć się jak najbardziej 
pionowo i połącz je. Po wyjściu 
z asany wykonujemy ją na drugą 
stronę ciała.

W dzisiejszym odcinku 
przedstawiliśmy dwie pozycje, 
które - mamy nadzieję - zachęcą 
was do systematycznego ruchu. 

Pamiętajcie, że w jodze sukces 
to nie wykonywanie najbardziej 
skomplikowanych asan, a syste-
matyczne, codzienne stawanie 
na macie i stopniowe wzmac-
nianie ciała. W następnych nu-
merach nowe pozycje i nowe 
wyzwania.

(Maw)
fot. archiwum 

P.K. Sulikowskich

Sprzęt

Joga – to ci się przyda
Jogę możesz ćwiczyć samodzielnie w domu, nie wydasz więc pieniędzy na karnet 
na zajęcia. Ale warto zaopatrzyć się w pomoce. 

Podstawowym gadżetem jest 
mata. Po co ją mieć? „Przykleja 
się” do podłogi, dzięki czemu za-
pewnia stabilne podłoże do ćwi-
czeń. To ważne szczególnie dla 
osób, które na podłogach mają 
deski, panele czy płytki. Oczy-
wiście można wykonywać asany 
również na wykładzinie czy dy-
wanie (stabilnie umocowanym). 
Matę kupimy w sportowych sie-
ciówkach i sklepach dedykowa-
nych jodze. Ważne, by zwrócić 
uwagę na grubość. Dla począt-

kujących optymalna to 4-6 mm. 
Ceny od 50 zł wzwyż.

Klocki do jogi będą nas 
wspierać w trudniejszych pozy-
cjach, gdy ciało nie jest jeszcze 
bardzo elastyczne. Większość 
tych gadżetów ma wymiar ok. 
21x11 cm i ok. 6 cm wysokości. 
Klocki powinny być stabilne, bo 
będziemy na nich opierać ciężar 
ciała. Są wykonane z pianki, kor-
ka, drewna. Te ostatnie są naj-
bardziej popularne i najtrwalsze, 
a pierwsze – miękkie, co daje 

komfort użytkowania. Ceny od 
20 zł/szt.

Bolster to długi wałek. 
Umożliwi utrzymanie odpowied-
niej pozycji podczas ćwiczeń, 
zwłaszcza siedzących i leżących. 
Dla osób uprawiających jogę naj-
lepsze są wałki wypełnione łuską 
gryki. Zapewniają mikromasaż, 
a naturalne wypełnienie zapo-
biega rozwojowi bakterii i grzy-
bów. Cena ok. 50 zł.

(aba)
fot. pixabay
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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)

W nadchodzących dniach będziesz duszą każdego 
towarzystwa. Nie opieraj się więc, jeśli dostaniesz 
zaproszenia na weekendowe imprezy. Będziesz bry-
lować, twoje sugestie i rady spotkają się z wyjątkowo 
życzliwym przyjęciem. Sprawy, na których ci zależa-
ło, znajdą wreszcie rozwiązanie. Samotne Koziorożce 
powinny wybrać się na randkę.

Tydzień upłynie lekko i przyjemnie. W pracy nikt nie 
będzie na ciebie naciskał, współpracownicy sami po-
radzą sobie z zadaniami. W weekend postanowisz udać 
się na imprezę karnawałową. Zabawa dobrze ci zrobi. 
Uważaj jednak, by język nie rozplątał ci się za bardzo 
pod wpływem napojów wyskokowych. Ktoś może to 
wykorzystać przeciw tobie.

Dobry czas na realizację planów pod tytułem „więcej 
pieniędzy, więcej wpływów”. Uporu i determinacji ci 
nie zabraknie. Pamiętaj, że masz do dyspozycji także 
urok osobisty i grono bliższych oraz dalszych znajo-
mych. Odkurz eleganckie stroje, koniecznie wybierz 
się do fryzjera i kosmetyczki. Wszystkie te działania 
niebawem zaprocentują.

We wszystkich dziedzinach będzie ci teraz sprzyjać 
szczęście. Czy to sprawy zawodowe, czy szkolne, 
czy udział w konkursie – spodziewaj się sukcesu. 
Jest tylko jedno „ale”: musisz być bardzo skrupu-
latna i zwracać uwagę na szczegóły, bo od tego 
zależy powodzenie spraw.

Sprawy urzędowe zaprzątną twoją głowę. Coś trzeba 
będzie załatwić na szybko, a szef niechętnie będzie 
patrzył na to, by dać ci kilka dni wolnego. Na dodatek 
co chwila będzie zmieniał zdanie. Najlepiej, jeśli za-
chowasz spokój i poddasz się biegowi wydarzeń.

Dużo będzie się działo, ale nie łap kilku srok za ogon, 
bo kiepsko na tym wyjdziesz. Ustal, co jest najważ-
niejsze i konsekwentnie realizuj plan. Za kilka dni 
poczujesz się zmęczony tym nadmiarem. Daj sobie 
czas na odpoczynek. W miłości spodziewaj się scen 
zazdrości.

Znajdź chwilę i zastanów się, co sprawia ci przy-
jemność, wywołuje uśmiech na twojej twarzy? Jeśli 
okaże się, że te pytania są dla ciebie zbyt trudne, 
znaczy to, że za dużo wziąłeś na swoje barki. Pora 
odpuścić i zająć się sobą. W końcu to najlepsza 
możliwa inwestycja.

Jeśli w przeszłości miałeś pomysł na jakiś biznes, 
ale temat nie wypalił, teraz znów da o sobie znać. 
Przeanalizuj okoliczności i zastanów się, czy to 
aby nie dobry moment, żeby coś zmienić. Będziesz 
pełen zapału do nowego. Czujesz, że trzeba ruszyć 
z miejsca. Chęć zmian może dotyczyć także twojego 
związku. Czeka cię trudna, ale oczyszczająca, rozmo-
wa z partnerem.

Dyplomacja, wyważone sądy i empatia będą ci 
potrzebne w najbliższych dniach. Ktoś poprosi cię 
o pośredniczenie w prywatnej, nadzwyczaj delikat-
nej sprawie. Nie będziesz chciał odmówić. Trzy razy 
zastanów się, zanim coś powiesz. Jeśli rozegrasz to 
źle, cała sytuacja obróci się przeciw tobie i zosta-
niesz oskarżony o wtykanie nosa w cudze sprawy.

Wpadniesz w wir imprez i dobrej zabawy, nieco 
odsuwając pracę na dalszy plan. Znajomi będą do 
ciebie lgnąć, spodziewaj się częstych odwiedzin. 
Wcześniej zadbaj o zawartość lodówki, by mieć 
czym poczęstować gości. Myślami wróć jednak na 
chwilę do spraw zawodowych, żeby nie przegapić 
nadarzającej się, korzystnej okazji.

W tym tygodniu będzie więcej niż zwykle okazji do od-
poczynku. W pracy niewiele będzie się działo, a jeśli 
już, to spodziewaj się raczej monotonnej, papierkowej 
roboty. Za to gorąco w sprawach sercowych. Uważaj 
na osobę, którą niedawno poznałeś. Dla ciebie to do-
piero początek, a ona już was widzi przed ołtarzem. 
Poczujesz się osaczony, i słusznie.

Od dawna czekasz na ciekawe propozycje zawodowe? 
Teraz jest ten czas, kiedy się pojawią. Odezwie się do 
ciebie ktoś ze starych znajomych z propozycją spo-
tkania. Nie odmawiaj, będziesz miał okazję poznać 
wpływową osobę, która udzieli ci cennych rad. Jeśli 
nie chcesz się rozchorować, nie bierz na siebie żad-
nych dodatkowych obowiązków i odłóż sprzątanie na 
później.

Kolorowanki dla dzieci
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O tym, że zasady bezpieczeń-
stwa na drodze są istotnym ele-
mentem edukacji, wiemy wszyscy. 
Nauczycielki Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Zadusz-
nikach też o tym wiedzą i zorga-
nizowały dla swoich wychowan-
ków pouczające spotkanie.

– Zarówno dzieci z oddziału 
zerowego jak i maluszki z punk-
tu przedszkolnego uczestniczyły 
w pogadance z policjantem Bar-
tłomiejem Wielickim z posterun-
ku policji w Dobrzyniu nad Wisłą 
– mówi Ilona Trojanowska, na-
uczycielka zerówkowiczów. – Pan 

policjant przeprowadził z dziećmi 
pogadankę na temat bezpieczeń-
stwa na ulicy w drodze do szko-
ły. Przypomniał o konieczności 
noszenia odblasków i znajomości 
numerów alarmowych. Zapo-
znał dzieci z zawodem policjanta. 
Dzieci były aktywne i brały czyn-
ny udział w spotkaniu.

Organizatorkami lekcji bez-
pieczeństwa były wychowawczy-
nie maluchów: Ilona Trojanowska 
i Katarzyna Leśniewska.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Gmina Wielgie

Bezpieczne 
przedszkolaki
Uczniowie zerówki i milusińscy z punktu przedszkol-
nego Szkoły Podstawowej w Zadusznikach mają za 
sobą lekcję bezpieczeństwa. Przewodnikiem był dziel-
nicowy z posterunku policji w Dobrzyniu nad Wisłą 
Bartłomiej Wielicki.

KLASA I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WÓLCE 
Pierwszaki: Karolina Bogucka, Wiktoria Dąbrowska, Patrycja Koszytkowska, 
Paweł Sawicki
Wychowawczyni: Wychowawczyni: Martyna Sobecka

fot. Lidia Jagielska

ALEKSANDER BROMIRSKI
 urodził się 22 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,62 kg i mierzył 58 
cm. Jest synem Piotra i Ka-
mili z Tłuchowa, ma siostrę 
Oliwię 

ŁUCJA BUJARSKA
 urodziła się 23 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,34 kg i mierzyła 
52 cm. Jest córką Mariusza 
Łukasza i Elizy z Dobrzynia 
nad Wisłą, ma siostrę Nell

TYMEK KLEJNOWSKI
 urodził się 24 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,85 kg i mierzył 57 cm. 
Jest synem Karola i We-
roniki z Lipna, a bratem 
Laury i Leny

ANTOŚ WYSOCKI
 urodził się 23 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,65 kg i mierzył 55 
cm. Jest synem Andrzeja 
i Edyty z Dyblinka, a bra-
tem Huberta i Julii 

LENA KĘDZIERSKA
 urodziła się 22 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,3 kg i mierzyła 
48 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Kamila i Ewe-
liny z Lipna

NATAN WAŚKOWSKI
 urodził się 21 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,3 kg i mierzył 55 
cm. Jest synem Adriana 
i Magdaleny z Lipna, 
a bratem Nadii i Angeliki 

ADRIANNA PAJOR
 urodziła się 24 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,1 kg i mierzyła 
54 cm. Jest córką Łukasza 
i Pauliny z Chalina, ma 
siostrę Magdalenę 

SZYMON SZTUCZKA
 urodził się 20 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,7 kg i mierzył 59 
cm. Jest synem Marcina 
i Justyny z Tupadeł, ma 
brata Sławka  

POLA MAROSZEK
 urodziła się 25 stycznia  

lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,12 kg i mierzyła 
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Łukasza i Anety 
z Wieńca

Noworodki

Witajcie na świecie!



Historia26 Czwartek 1 lutego 2018 LIPNO–CLI.PL

Plantacja tulipanów w Holandii

Ktokolwiek widział...
Nawet dziś w czasach, gdy nasze życie obserwują 
kamery, naszą lokalizację notują telefony, zdarza-
ją się przypadki zaginięć. Cóż dopiero powiedzieć 
o XIX wieku, gdy zaginionych poszukiwano jeszcze 
po kilkudziesięciu latach, mając do dyspozycji tyl-
ko gazety, w których nie było możliwości publiko-
wania fotografii.

XX wiek

Junacy – dawne młodzieżówki
25 lutego 1948 roku powstała organizacja Służba Polsce. Miała zrzeszać mło-
dzież – tzw. junaków. Jej początki w naszych okolicach nie były zbyt obiecu-
jące.

XIX wiek

Wielu zaginionych było 
wojskowymi. Był wśród nich także 
Mikołaj Lewandowski z Lipna, 
który w 1814 lub 1815 roku wstąpił 
na służbę oficera rosyjskiego i udał 
się do Rosji. Od tamtego czasu 
ślad po nim zaginął. Dodajmy, że 
ogłoszenie o zaginionym ukazało 
się w 1843 roku. To pokazuje, jak 
nadzieją na powrót bliskiego żyła 
jego rodzina.

Tomasz Jankowski z Kikoła był 
także poszukiwany w 1844 roku. 
Zaginął w 1807 roku po wstąpieniu 
do wojska polskiego. Biorąc pod 
uwagę szlak bojowy wojsk polskich 
w tych latach, poszukiwany mógł 
być praktycznie wszędzie – od 
Moskwy po Madryt. Trzeci przy-
padek z lipnowskiego, który udało 
nam się znaleźć, to ogłoszenie 
o poszukiwaniu zaginionego gos-

podarza spod Czernikowo Krzysz-
tofa Koerke, który w 1815 roku 
postanowił przesiedlić się do Be-
sarabii. To droga, którą wybierało 
wielu Niemców. Tereny położonej 
w granicach Rosji Besarabii były 
bardzo żyzne.

Po co poszukiwano zaginion-
ych członków rodziny? Oczywiście 
w ludziach tliła się iskierka na-
dziei na to, że odnajdą bliskich, 
ale ważne były też sprawy prawne 
i majątkowe. Zazwyczaj dawano 
termin kilku miesięcy i o ile 
taki poszukiwany nie zjawił się 
przed obliczem asesora sądowego, 
uznawano go za zmarłego, 
a majątek przekazywano rodzinie. 
Oczywiście musiało upłynąć sporo 
lat od zaginięcia.

(pw)

Junacy mieli w historii Polski 
swoje chwalebne karty. Młodzież 
pomagała przy odbudowie War-
szawy i budowie Nowej Huty. 
Gorzej było, gdy junak był synem 
elementu podejrzanego, czyli 
np. bogatego rolnika lub przed-
wojennego urzędnika. Wówczas 
trafiał do pracy np. w kopalni lub 
kamieniołomie. W momencie pow-
stania Służby Polsce Lipno należało 
do województwa bydgoskiego. Tam 
też działała wojewódzka komen-
da SP. Na jej czele stali wojskowi. 
W Lipnie powołano komendę 
powiatową oraz komendę miejską.

W komendzie powiatowej 
działał komendant, zastępca, 
wykładowcy, inspektorzy przys-
posobienia wojskowego oraz ref-
erent kulturalno-wychowawczy. 
Przy zakładach pracy powstawały 
hufce SP, a te dzieliły się na plutony 
i drużyny – na wzór wojskowy. Ju-
nacy byli także jednolicie umun-
durowani. Oprócz pracy i ćwiczeń 
militarnych junacy byli pod-
dawani szkoleniu “wychowawc-

zemu”. Słuchali audycji radiowych, 
wykonywali gazetki, brali udział 
w konkursach na piosenki itd. 
Wszystko na użytek ówczesnych 
władz Polski. Były także czyny 
społeczne i te w lipnowskim nie 
zawsze wypalały. W raporcie z lip-
nowskiego czytamy:

– Powiat Lipno: brak pomocy 
władz, słabe zrozumienie znaczenia 
prac społecznych ze strony wójtów 
i sołtysów, niechętny stosunek 
rodziców do prac społecznych “nie 
troszczyliście się o dzieci, kiedy był 
małe, a teraz chcecie nam je zabrać, 
gdy są nam potrzebne”.

W 1949 roku w Tłuchowie 
miały odbyć się zajęcia przysposo-
bienia rolniczego. Nie odbyły się, 
ponieważ zabrakło junaków. Jako 
przyczynę oficjalnie uznano słabą 
pracę koła Związku Młodzieży Pol-
skiej oraz brak gminnego komen-
danta SP.

Rywalizowano o wykonanie 
planu prac oraz jego poprawie-
nie. Przykładowo w Bydgoszczy 
w 1953 roku junacy wykonali 209% 

normy. W Lipnie było to 107%. 
W Wąbrzeźnie było to zaledwie 
95%. Widać więc, że im bardziej 
wchodziło się poza główne ośrodki, 
tym przykładanie się do wyników 
było mniejsze.

Jakie prace wykonywali ju-
nacy? Mogło to być np. wybudow-
anie boiska sportowego, remont 
wiejskiego budynku, usuwanie 
pozostałości wojny. Równie 
często naprawiali drogi, zalesiali 
nieużytki, dbali o meliorację.

Służbę Polsce rozwiązano 
w 1955 roku. 3 lata później powołano 
Ochotnicze Hufce Pracy. Służba 
w nich nie była już obowiązkowa. 
Jeśli odrzucić ideały polityczne, 
które wpajano młodzieży samo 
wychowanie poprzez pracę było 
ciekawym pomysłem i to nie 
nowym. Junacy istnieli już przed 
wojną. Były wówczas jednostkami 
ochotniczymi. Dawały młodzieży 
szans na zdobycie zawodu, wstęp 
do kariery wojskowej i wychow-
anie obywatelskie.

(pw)

Tulipany nie rosły w Europie 
w średniowieczu. Był to kwiat 
znany w świecie arabskim oraz 
w Persji, gdzie zaczął być uprawi-
any mniej więcej w tym czasie, gdy 
Bolesław Chrobry zakładał koronę 
króla Polski. W starożytności tu-
lipany były zupełnie nieznane 
w naszym kręgu kulturowym. 
Prawdopodobnie nikt nie zwracał 
na nie uwagi. Zresztą wówczas 
rosły głównie w centralnej Azji.  
Ogrodnicy szybko wpadli na 
pomysł krzyżowania różnych dzi-
kich odmian tulipanów, tworząc 
nowe, piękne hybrydy.

Boom na tulipany nastąpił 
w XVI wieku. W tym czasie 
w Europie królował inny kwiat 

– hiacynt. Moda na niego po-
woli odchodziła, ale tulipan 
wykorzystał sytuację. Niektórzy 
popadali w manię. Sułtan Selim 
II znany z tego, że nie stronił od 
wina, nakazał w 1574 toku jedne-
mu z poddanych paszów, by ten 
sprowadził do Stambułu 50 tysięcy 
cebulek tulipanów. Dalsze 300 
tysięcy cebulek sułtan sprowadził 
z miasta Kaffa. Tulipany zasadzono 
w ogrodach obszernego kompleksu 
pałacowego Tokapii w Stambule, 
gdzie mieściła się siedziba sułtana 
i jego harem. Inny sułtan Ahmed III 
również kochał tulipany. Stworzył 
cudowny ogród w swoim pałacu 
w mieście Manisa.

To jak tulipany trafił do Euro-

py, pozostaje sprawą dyskusyjną. 
Niektórzy mówią, że zauważył 
je w pałacu sułtana Sulejmana 
Wspaniałego francuski ambasa-
dor. Dyplomata był zachwycony, 
ponieważ zjawił się w pałacu 
sułtana w lutym, gdy w Europie 
wciąż trwała zima, a mimo to 
w pałacowych ogrodach kwitły tu-
lipany. Inna wersja mówi o tym, że 
w 1559 roku cebule tych kwiatów 
z Imperium Osmańskiego do Ho-
landii sprowadził niejaki Gesner. 
Jeszcze inni mówią o tym, że pier-
wszym europejskich hodowcą był 
bawarski ogrodnik Heinrich Her-
wart.

Carolus Clusius – ogrodnik 
i botanik na dworze Habsburgów 

– pierwszy intensywnie badał 
tulipany i przeniósł ich uprawę 
do Holandii. Tereny tego kraju 
były wówczas pod panowaniem 
Habsburgów. W latach 1634-1637 
wybuchła  tulipanomania, gdy 
ceny cebulek odpowiadały ich 
wadze w złocie. W XVII wieku zan-
otowano, że za jedną cebulkę dano 
“24 miary pszenicy, 48 miar żyta, 
4 woły, 8 świń, 12 owiec, 2 bec-
zki wina, 2 beczki masła i 4 pudy 
sera”. W 1635 roku za 40 cebulek 
zapłacono 100 tysięcy florenów. 
Była to równowartość obecnego 
miliona euro. Za dwie cebulki 
odmiany semper augustus w 1636 
roku zaoferowano wymianę na 5 
hektarów atrakcyjnych gruntów 
w Holandii. Doszło do tego, że mia-
sta wyznaczały specjalne nagrody 
pieniężne za nowe odmiany tuli-
panów. Premie sięgały jak na owe 
czasy zawrotnych sum.

W mieście Haarlem w 1673 
roku pewien ogrodnik wyhodował 
okaz o barwie ciemnofioletowej. 
Radcy zapłacili mu fortunę za 
prawa do odmiany i wyprawili mu 
święto, w którym wzięły udział 
tłumy mieszkańców. W środku po-
chodu mieszkańców Haarlemu na 
wspaniałych noszach spoczywał 
niewielki, ciemny kwiatek - właśnie 
ów nowo wyhodowany egzem-
plarz. W każdym szanującym się 
domu, w jego centralnym punkcie 

ustawiano tulipery, czyli specjalne 
porcelanowe wazony z wieloma 
szyjkami. Służyły wyłącznie do 
prezentowania w nich tulipanów. 
Im wazon był większy i mistern-
iej ozdobiony, tym wyższy status 
posiadał jego właściciel.

 Każda moda musi 
przeminąć. W 1773 roku modny 
stał się nowy kwiatek – storczyk. 
Co innego, że władcy zakazali 
spekulacji na rynku tulipanów, 
co przebiło bańkę ekonomiczną. 
Ceny cebulek spadły. Niestety 
tulipanomania doprowadzała 
podobnie jak gra w kasynie do 
wielu tragedii ludzkich. W końcu 
proceder ten przynosił więcej sz-
kód niż korzyści. Znana jest his-
toria dwóch ogrodników, którym 
udało się wyhodować tulipana 
o niezwykłej barwie. Zamiast 
podzielić się sławą, zapałali do 
siebie nienawiścią. Jeden z nich 
wykupił prawa do odmiany, 
zastawiając cały swój majątek. 
Gdy kwiat po kilku dniach usechł, 
ogrodnik zarzucił sobie pętlę na 
szyję i zakończył życie.

Do kin wszedł film poświęcony 
przytoczonej historii pt. „Tuli-
panowa gorączka”. Opowiada on 
historię pary, która chce ustawić 
całe swoje życie, sprzedając jedną, 
niezwykle cenną cebulkę tuli-
pana.

(pw)

Kwiat, który zmienił Europę
CIEKAWOSTKA  Tulipan, czyli kwiat o tysiącach rożnych odmian, ma równie piękną historię



– Babciu, dziadku, żyj nam 
sto lat – zgodnie mówią ucznio-
wie filii szkolnej w Łąkiem. – Dzi-
siaj jest wielkie święto, bo dzień 
babci i dziadka to jest wielkie wy-
darzenie. Mamy laurki, wierszyki 
i piosenki, no i wisienkę na torcie, 
czyli przebojowe babuszki.

Życzenia płynęły prosto 
z małych serduszek, piosenki 
rozbrzmiewały najgłośniej na 
świecie, wierszyki były okraszone 
rymem miłości do babć i dziad-

ków, a świetlica wiejska w Łą-
kiem pękała w szwach i od licznie 
przybyłych gości, i od pozytyw-
nych emocji. Babcie i dziadkowie 
nie kryli wzruszenia i dumy ze 
scenicznych występów swoich 
wnucząt, z kwiatami do babć po-
spieszył włodarz Skępego Piotr 
Wojciechowski, a życzenia złożył 
wierszem bohaterom dnia prze-
wodniczący rady miasta Ryszard 
Szewczyk.

Niewątpliwym przebojem te-

gorocznych obchodów dnia babci 
w Łąkiem był występ babuszek 
staruszek w aktorsko-tanecznym 
show. Bawili się wszyscy, a grom-
kim brawom nie było końca. Ta-
lentu uczniom z Łąkiego nie bra-
kuje zarówno na niwie wokalnej, 
tanecznej jak i aktorskiej.

Medialnym opiekunem wspa-
niałej uroczystości był tygodnik 
CLI.

Tekst i fot
Lidia Jagielska

Kwiaty wręczał burmistrz

Życzenia dla babć Piosenka dla dziadków

Było tanecznie
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Babuszki podbiły serca
GMINA SKĘPE  22 stycznia w świetlicy w Łąkiem świętowa-
ły babcie i dziadkowie uczniów miejscowej szkoły. Były kwiaty, 
prezenty i iście mistrzowska rewia artystyczna
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Drewno/Węgiel
Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł wo-
rek, ekogroszek i orzech (worki 25 kg). 
OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. kontak-
towy 604 517 964
Kupię/Sprzedam
Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Tel. kontatowy 
518 518 835
Krajżega+silnik 55 Kw, betoniarka 250L. 
Tel. 54 289 73 47
Nieruchomości
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
Działka budowlana 30 A, podzielona, 
uzbrojona. Tel. 54 289 73 47
Praca
Kurs niemieckiego od podstaw dla opie-
kunek w Wąbrzeźnie! Po kursie praca. 
Promedica24 zaprasza – pierwsze zajęcia 
już w lutym, po kursie praca gwarantowa-
na! Tel. 519 690 440
Poszukuję brygad do wykonania ocieple-
nie budynku wielorodzinnego w okoli-
cach Rypina, Sierpca. Telefon kontaktowy 
728-863-971
Rolnictwo
Sprzedam sianokiszonkę z lucerny 
z 2017r. Tel. 662 017 028
Sprzedaż kurek 10-15tyg. dostawa gratis 
503 508 148
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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

Praca

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Przedszkolaki babciom i dziadkom
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  22 stycznia w Przedszkolu Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się 
uroczystość poświęcona babciom i dziadkom

Podboje artysty
Kolejne wystawy malarstwa w Polsce i Austrii wzbo-
gacił swoimi dziełami lipnowski artysta-malarz 
Krzysztof Wiśniewski.

Lipno

Dzieła lipnowianina zobaczyli 
goście zbiorowej wystawy zatytu-
łowanej „Alfabet włocławski”, zor-
ganizowanej przez Biuro Wystaw 
Artystycznych i Usług Plastycznych 
w Pile oraz Galerię Sztuki Współ-
czesnej we Włocławku.

– Na tej wystawie można było 
zobaczyć dorobek sztuki włocław-
skiej prezentowany przez czter-
nastu artystów naszego regionu, 
a ja do wystawy zgłosiłem cztery 
prace, które otrzymały całą ścianę 
w galerii – opowiada Krzysztof Wi-
śniewski.

Druga wystawa to już impreza 
o znaczeniu międzynarodowym. 

„Magical Dreams IV”, zapoczątko-
wany we wrześniu ubiegłego roku 
w Szczyrku, pojawił się też w Au-
strii, a ściślej mówiąc w Wiener 
Neustadt niedaleko Wiednia. Or-
ganizatorzy do tego cyklu zaprosili 
czternastu artystów z Polski i trzy-
nastu z Europy, a także spoza  kon-
tynentu. Wernisaż odbył się w Dom 
Galerie Gabrieli Kolesa.

– Wszystkich, którzy chcieliby 
zapoznać się z moją twórczością 
zapraszam do „innego świata” na 
internetową stronę www.krzyszto-
fwisniewski.art – zachęca Wiśniew-
ski. 

Lidia Jagielska

Wszystkie dzieci z prze-
jęciem recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki. Dziadkowie 
z uśmiechem i łezką w oku po-
dziwiali występy swoich wnu-
ków. Na koniec zostali obdaro-
wani upominkami i gorącymi 
całusami.

(ak), fot. nadesłane
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We wtorek do lipnowskiego 
„Klubu malucha” zawitali nieco-
dzienni goście. Babcie i dziad-
kowie przedszkolaków licznie 
odpowiedzieli na zaproszenie 
i z niecierpliwością czekali na 
gościnę. A ta była wyjątkowa. 
Oprócz stołu pełnego słodko-
ści, laurek, kwiatów i życzeń na 
ukochane osoby czekał montaż 
słowno-muzyczny o życiu dziad-
ków w wykonaniu milusińskich 
i niezwykły pokaz tańca.

– Dzisiaj będę w przedszko-
lu gościł aż trzy moje babcie, to 
znaczy dwie babcie i prababcię – 
wyjaśniał skrupulatnie Szymon. 

– Nie mogę się już doczekać, bo 
mamy dla nich kwiatki i laurki, 
które zrobiliśmy sami.

Wszystkie dzieci włożyły ga-
lowe stroje. Sceneria była iście 
baśniowa, a z gardeł popłynęły 
słowa największego uznania, mi-
łości i przywiązania. Największą 
niespodzianką był jednak taniec 
z babcią, taniec z dziadkiem, 
a potem wielki bal. Sala Klubu 
malucha zamieniła się w tanecz-
ny parkiet, modne rytmy po-
rwały do tańca wszystkich gości 
i pracowników przedszkola, a in-
tegracyjny międzypokoleniowy 
bal trwał, trwał…

Organizatorką uroczystości 
była Anna Kawałkowska, a do 
serdecznych życzeń dla honoro-
wych gości przyłączyła się szefo-
wa „Klubu malucha” Iwona Kwa-
śniewska.

Patronem medialnym klu-
bowego świętowania jest trady-
cyjnie i wyłącznie tygodnik CLI. 
Przedszkolaki z „Klubu malucha” 
w Skępem będą świętować z bab-
ciami i dziadkami 2 lutego. Re-
lację opublikujemy w kolejnym 
numerze.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Taniec dla dziadka

Sesja zdjęciowa konieczna

Życzenia dla babci

Podziw dla maluchów

Radość babć

Babuszki bawią się tak
Narratorka Alicja czuwała nad 
przebiegiem zabawy

Ach, co za bal

Taniec z babciami i dziadkami nie miał końca

Wielki bal z dziadkami
LIPNO  23 stycznia w „Klubie malucha” odbył się uroczysty dzień babci i dziadka. Były życzenia, prezen-
ty i wspólne świętowanie. Organizatorką gali była Anna Kawałkowska
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Goście uwiecznili najpiękniejsze momenty

Maluchy zaśpiewały dla babć 

Najmłodsi artyści porwali serca publiczności

I widać po twarzach, spodobało się 

Dyrektor szkoły też dołączyła do życzeńŻeby tylko spodobało się - myślał Franek

Popłynęły szczere życzenia

Miłość jest w uczniach szkoły w Wólce

Wszystko dla babć
GMINA SKĘPE  23 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce zaprosili na uroczystą galę swoje bab-
cie i dziadków. Niespodzianek, uśmiechów i łez nie brakowało

We wtorkowe południe aula 
szkolna w Wólce wypełniła się po 
brzegi, na scenie stanęli wyśmie-
nicie przygotowani uczniowie 
w rolach wokalistów, chórzystów, 
aktorów, tancerzy i kabareciarzy. 
Stroje galowe przypominały o wy-
jątkowości spotkania.

– Babcie i dziadkowie są waż-
ni w życiu każdego człowieka i to 
niezależnie od wieku – przypomi-
na dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wólce Agnieszka Wykrętowicz. 
– Cieszę się, że wspaniali goście 
skorzystali z zaproszenia naszych 
uczniów, a swoich wnuków i za-
szczycili nas swoją obecnością. 

Cieszę się tez widząc na twarzach 
babć i dziadków uśmiech i łzy, bo 
to łzy radości i wzruszenia. I dumy 
ze wspaniałych wnucząt.

Uczniowie stanęli na wyso-
kości zadania i nie tylko podtrzy-
mali lokalną tradycję świętowania 
tego ważnego dnia, ale też ura-
czyli artystycznymi upominkami 
najwyższej próby swoje babcie 
i dziadków, a przede wszystkim 
publicznie zamanifestowali wiel-
ką miłość i szacunek dla rodziców 
swoich rodziców. Rodzice uczniów 
również nie kryli dumy z poczy-
nań pociech, nauczyciele czujnie 
wsłuchiwali się w każde słowo wy-

powiedziane na scenie i pilnowali 
w każdym zakamarku szkoły, by 
nic nie wymknęło się spod kon-
troli. Babciom i dziadkom z Wólki 
i okolic wnuków można tylko po-
zazdrościć, a my dołączamy się do 
życzeń zdrowia i pomyślności.

Patronem medialnym wzru-
szającej uroczystości zakończonej 
słodkim poczęstunkiem był nie-
zmiennie i wyłącznie tygodnik CLI. 
W kolejnym numerze opublikuje-
my relację z przedstawienia świą-
tecznego przygotowanego przez 
uczniów szkoły w Wólce.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska
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Piłka nożna

Grad bramek
W niedzielę 28.01 odbyła się II kolejka Lipnowskiej 
Ligi Halowej 2018. Liderem tabeli po tej serii gier jest 
ekipa Terazlipno.

przed końcem strzelił Majewski. 
Dzięki temu zwycięstwu Gmina 
Lipno awansowała na pierwsze 
miejsce w tabeli DLF.

Po dwóch interesujących 
pojedynkach, w ostatnim tem-
peratura na hali DCSiT skoczy-
ła jeszcze wyżej. Twarda walka, 
prowadzenie zmieniające się jak 
w kalejdoskopie i niesamowite 
emocje. To wszystko oglądało 
się z prawdziwą przyjemnością. 
W pierwszej połowie działo się 
jeszcze niewiele, ZEWiK prowa-
dził tylko 1:0. Na początku dru-
giej odsłony prowadzenie na 2:0 
podwyższył Wyczałkowski i wy-
dawało się, że jego zespół ma 
mecz pod kontrolą. Nic bardziej 
mylnego. Marnujący do tej pory 
świetne okazje strażacy w końcu 
znaleźli drogę do bramki i w cią-
gu 4 minut z wyniku 2:0 zrobi-
ło się 2:3. Następnie przewagę 
znowu osiągnął ZEWiK i po 2 go-
lach prowadził 4:3. OSP dopro-

wadziło jeszcze do remisu 4:4, 
ale końcówka należała już do 
przeciwników. Gola sezonu (jak 
na razie) zdobył Laskowski, któ-
ry świetnie uderzył z wolnego, 
a piłka zatrzepotała w samym 
okienku bramki OSP. ZEWiK po 
niesamowitym meczu pokonał 
OSP 6:4.

W tabeli na pierwszym 
miejscu zameldowała się Gmi-
na Lipno, która wykorzystała 
potknięcie FC Wielgie. Wśród 
najlepszych strzelców prowa-
dzącego J. Habasińskiego (Fana-
tic) dogonił Laskowski (ZEWiK) 
i obaj z dorobkiem 15 goli plasu-
ją się na pierwszej pozycji.

UWAGA: Zaległe mecze 
DLF zostaną rozegrane w naj-
bliższy piątek 2 lutego. Fanatic 
podejmie Terazlipno (g.18:00), 
a Gmina Lipno zagra z FC Wiel-
gie (g.18:45).

Tekst i fot. (ak)

Na pierwszy ogień poszły 
zespoły FC Wielgie i Fanatic. 
Faworytem byli oczywiście ci 
pierwsi, ale jak się później oka-
zało 10 punktów dzielących oba 
zespoły w tabeli, na boisku nie 
miały żadnego znaczenia. Świet-
ny mecz zagrał Fanatic, a FC 
Wielgie tym razem miało słab-

szy dzień i niespodziewanie mu-
siało pogodzić się z porażką 1:4.

Nie zawiódł się ten, kto liczył 
na ciekawy mecz lipnowskich 
drużyn. Derby jak zawsze stały 
na dobrym poziomie i trzyma-
ły w napięciu do samego końca. 
Wynik już w 4. minucie dla Gmi-
ny Lipno otworzył Majewski, ale 

przed przerwą za sprawą Kot-
kiewicza Terazlipno wyrówna-
ło na 1:1. Niedługo po zmianie 
stron ten sam zawodnik trafił na 
2:1. Gmina Lipno choć znalazła 
się w trudnej sytuacji, to wyszła 
z niej obronną ręką. Najpierw do 
remisu doprowadził M. Bartczak, 
a zwycięską bramkę na minutę 

Nowy lider w DLF
PIŁKA NOŻNA  W sobotę 27 stycznia odbyły się mecze X kolejki Dobrzyńskiej Ligi Futsalu. Największą 
niespodziankę sprawił Fanatic, a w samych końcówkach rozstrzygały się losy lipnowskich i dobrzyńskich 
derbów

TABELA

Dobrzyńska Liga Futsalu - X kolejka: 27.01.2018 

 
 

Fanatic - FC Wielgie 4:1 
(Szklarczyk-1, Opalczewski-1, Białoskórski-1, Statkiewicz-1; Raniszewski-1) 

 
 

Terazlipno - Gmina Lipno 2:3 
(Kotkiewicz-2; Majewski-2, Bartczak M.-1) 

 
 

OSP Dobrzyń – ZEWiK 4:6 
(Olewiński Ł.-2, Rzęsiewicz P.-1, Lewandowski-1; Wyczałkowski P.-2, Laskowski-2, Kraśnicki A.-1, 

Ziółkowski-1 
 

 
 

TABELA 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Z R P Bramki 

1. Gmina Lipno 9 21 6 3 0 44:28 

2. FC Wielgie 9 19 6 1 2 41:21 

3. Terazlipno 9 17 5 2 2 34:21 

4. ZEWiK 10 13 4 1 5 37:39 

5. OSP Dobrzyń 10 13 4 1 5 55:42 

6. Fanatic 9 12 4 0 5 44:50 

7. Wisła 12 3 1 0 11 22:81 

8. Orion - - - - - - 

 

TABELA

Wyniki II kolejki:
WOPR Lipno – Ludki 8:0

Cannabis – Tutti Frutti 5:5
Terazlipno – Auto Komis Lewiccy 4:3

Pauza – Gmina Lipno

Najlepsi strzelcy po II kolejce:
6 – Wilmański Wiktor (Tutti Frutti)

4 – Małkowski Damian (WOPR 
Lipno), 

Wawszczyk Jakub (Auto Komis 
Lewiccy)

Następna kolejka odbędzie 
się 04.02 br. (niedziela):

9.00 Auto  Komis Lewiccy – Tutti 
Frutti

9.45 Gmina Lipno – Cannabis
10.30 Terazlipno – WOPR Lipno

Pauza – Ludki

X kolejka:

Fanatic – FC Wielgie 4:1
(Szklarczyk – 1, Opalczewski – 1, 
Białoskórski – 1, Statkiewicz – 1; 

Raniszewski – 1)

Terazlipno – Gmina Lipno 2:3
(Kotkiewicz – 2; Majewski – 2, Bartczak M. – 1)

OSP Dobrzyń – ZEWiK 4:6
(Olewiński Ł. – 2, Rzęsiewicz P. – 1, 

Lewandowski – 1; Wyczałkowski P. – 2, 
Laskowski – 2, Kraśnicki A. – 1, Ziółkowski – 1)


