
„Mroźna” piosenka 
na zimowym festiwalu
W miniony piątek 2 lutego w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Tłucho-
wie odbył się IV Tłuchowski Festi-
wal Piosenki Zimowej. Do zmagań 
w konkursie zgłosiło się kilkudzie-
sięciu uczestników
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W sobotę (27.01) około godziny 
14.00 na DK 10 kierujący chevro-
letem nie zachował bezpiecznej 
odległości pomiędzy pojazdami. 
W wyniku tego, aby uniknąć zde-
rzenia z poprzedzającą go hondą, 
zjechał na przeciwległy pas ruchu 
i wjechał do przydrożnego rowu.

– W wyniku uderzenia pa-
sażerka wypadła przez szybę. 
Kobieta z obrażeniami została 
przewieziona do szpitala. Kieru-
jący chevroletem 36-letni męż-

czyzna był trzeźwy. W pojeździe 
podróżowało jeszcze dwoje dzieci 
w wieku 3 i 7 lat – podaje sierż. szt. 
Katarzyna Sobocińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Lipnie.

Policjanci wykonali oględziny 
pojazdu oraz miejsca wypadku, 
zabezpieczyli ślady oraz przesłu-
chali świadków. Przyczynę oraz 
okoliczności tego zdarzenia wy-
jaśni przeprowadzone przez poli-
cjantów postępowanie.

(ak), fot. KPP Lipno

Mokre miesiące przyniosły 
wiele zmartwień rolnikom. Wy-
starczy przejechać drogami obok 
pól, aby zobaczyć, że na wielu 
z nich stoi woda. Jeszcze przed 
zimą uniemożliwiła ona zebranie 
plonów. Nic nie wskazuje także na 
to, aby wiosną możliwe były sie-
wy. Dużym problemem jest także 
przedostawanie się wody do do-
mowych piwnic. Utrudnieniem 
jest nie tylko poruszanie się po 
podpiwniczeniu w kaloszach i wil-
goć przedostająca się do domu. Lu-
dzie obawiają się, że może dojść do 
wybicia ścieków.

– Woda jest w całej piwnicy. 
Tam też jest piec. Żeby napalić, 
musimy wypompowywać wodę, 
ale za chwilę znów ona przedostaje 
się do budynku z gruntu. Jeśli ten 
poziom będzie się zwiększał, to 
za chwilę możemy mieć problem 
z ogrzaniem domu – żali się jedna 
z mieszkanek Głodowa.

O taki stan rzeczy sąsiedzi 
obwiniają właściciela pobliskiego 
jeziora. Gdy miesiące były suche, 
kłopotu nie było. Obecnie wysoki 
poziom wód gruntowych uwydat-
nił problem.

– Przy jeziorze jest zrobiona 
studzienka, przez którą przepły-
wały wody z okolicznych pól do 
rowów melioracyjnych. Właściciel 
jeziora zablokował ten przepływ. 
Najpierw zrobił to przy pomocy 
kamieni. Któryś z sąsiadów sam 
usunął zator. Gdy właściciel się zo-
rientował, skutecznie zapchał go 
workami foliowymi – tłumaczy 
kolejny mieszkaniec Głodowa.

Właściciel jeziora nie czuje się 
współodpowiedzialny za zalewanie 
piwnic sąsiadów. Uważa, że atak 
jest skierowany w niego ze wzglę-
du na zwyczajną zawiść, a winna 
jest po prostu pogoda.

– Ja sam mam wodę w piwnicy 
i wiele osób ją ma, nie tylko w Gło-

dowie. Taka pogoda jest i nic na 
to nie poradzimy – mówi właści-
ciel jeziora, który sam nie mieszka 
w Głodowie. – To jest jezioro, więc 
tam musi być woda. Gdy był za wy-
soki stan, to ją upuściłem. Te oso-
by, które mnie oskarżają, mają żal, 
bo same chciały kupić to jezioro, 
ale to ja jestem ostatecznie właści-
cielem. To nie chodzi tak naprawdę 
o tę wodę w piwnicach, bo ten spór 
trwa już od kilku dobrych lat.

Problem nasilił się tak bardzo, 
że mieszkańcy zaalarmowali wła-
dze gminy. Twierdzili, że nic to nie 
zmieniło. Po naszej interwencji na 
miejsce pojechali pracownicy urzę-
du, aby zbadać sytuację.

– Na miejscu stwierdziliśmy, 
że studnia jest już odetkana i woda 
swobodnie przepływa. Na ewen-
tualne efekty mieszkańcy domów 
sąsiadujących z jeziorem muszą 
poczekać, aż stan wody się teraz 
obniży – wyjaśnia Ireneusz Szyplik, 
inspektor do spraw melioracji i le-
śnictwa w urzędzie gminy Lipno.

Władze gminy w tego typu 
przypadkach mogą nałożyć na 
właściciela jeziora decyzję admini-
stracyjną nakazującą zachowanie 
przepływu.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Sąsiad zalewa sąsiada?
GMINA LIPNO  Krajobraz bardziej mazurski, a nie dobrzyń-
ski można zobaczyć, przejeżdżając przez powiat lipnowski. Na 
wysoki stan wód gruntowych narzeka wiele osób. W szczegól-
nie trudnej sytuacji jest część mieszkańców Głodowa. Niektórzy 
w piwnicach mają wodę nawet po kolana. Winą za to obwiniają 
jednak nie pogodę, lecz… złośliwego sąsiada

Gmina Skępe

Chwile grozy na „10”
Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 
10 w Wólce. W wyniku obrażeń jedna osoba trafiła do 
szpitala. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.
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Tłuchowo Gmina Wielgie
Święty rozdał prezenty
Tradycyjnie tuż przed rozpoczę-
ciem ferii na szkolnej choince bawi-
li się uczniowie SP w Zadusznikach. 
Punktem kulminacyjnym sobotniej 
imprezy była oczywiście wizyta św. 
mikołaja

str. 4str. 3str. 2

KikółTłuchowoLipno
Większy budżet, 
ambitniejsze plany
Potrzeb inwestycyjnych każdego 
roku jest bardzo wiele. O tym jak 
rozdysponowano środki w gminie 
Kikół na 2018 rok z wójtem Józe-
fem Predenkiewiczem rozmawiała 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Droga się „rozpływa”
Po zimie przychodzi wiosna… 
a w zasadzie jeszcze przedwiośnie. 
A wraz z nim roztopy i problemy. 
Jak alarmuje nasza Czytelniczka, 
kłopot z dotarciem do centrum wsi 
mają mieszkańcy ulicy Wiejskiej 
w Tłuchowie

Ograniczą ubóstwo emerytów?
1 marca wzrosną emerytury i ren-
ty. Waloryzacja wyniesie prawdo-
podobnie 2,9 procent. – Będzie to 
najwyższa waloryzacja emerytur 
w ciągu ostatnich pięciu lat – wy-
jaśnia rzecznik prasowy minister 
Elżbiety Rafalskiej
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ograniczą ubóstwo emerytów?
LiPno  1 marca wzrosną emerytury i renty. Waloryzacja wyniesie prawdopodobnie 2,9 procent. – Bę-
dzie to najwyższa waloryzacja emerytur w ciągu ostatnich pięciu lat – wyjaśnia rzecznik prasowy mini-
stra rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

– Jaka i od kiedy będzie pod-
wyżka naszych emerytur – pyta 
pani Teresa z Lipna. – Informacje 
płynące z mediów są bardzo różne 
i co do wysokości waloryzacji, i co 
do terminu podwyżki. Ciekawa je-
stem, czy minister pracy już zde-

cydowała ostatecznie? W sklepach 
dominuje drożyzna, a poprzednie 
waloryzacje w minionych latach 
nie napawały nas emerytów opty-
mizmem. Dobrze by było wiedzieć 
wreszcie, czego możemy spodzie-
wać się w tym roku.

Waloryzacji emerytur i rent 
mieszkańcy mogą spodziewać 
się od 1 marca i to jak zapew-
nia rzecznik prasowy minister 
Elżbiety Rafalskiej w wyższej 
od dotychczasowych podwyżek 
skali. O wyjaśnienie niepokojów 
emerytów z naszego regionu za-
pytaliśmy u źródła, czyli w mini-
sterstwie rodziny, pracy i polityki 
społecznej.

– Tegoroczna waloryzacja 
rent i emerytur będzie dużo wyż-
sza i wyniesie prawdopodobnie 2,9 
procent – wyjaśnia rzecznik pra-
sowy minister Rafalskiej. – W tej 
sprawie wypowiadała się minister 
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Elżbieta Rafalska. Jak mówiła 
osoby, które dostają minimalną 
emeryturę, czyli 1000 złotych 
otrzymają 27 albo 29 zł. Jeżeli ktoś 
ma emeryturę 2 tysiące złotych, 
to będzie to pięćdziesiąt parę zło-
tych. To jest najwyższa walory-
zacja emerytur w ciągu ostatnich 
pięciu lat i ta waloryzacja będzie 

kosztowała budżet państwa po-
nad 5 mld 400 mln złotych, a więc 
znacznie więcej niż ubiegłoroczna 
waloryzacja, która mówiła o tym, 
że zwaloryzowanie emerytury nie 
może być mniejsze niż 10 złotych 
brutto. Od 1 marca wyrównanie 
otrzymają również ci emeryci, 
którzy mieli renty z tytułu nie-
zdolności do pracy i nie spełnili 
wymaganego stażu pracy, bo byli 
na rencie. Dostaną wyrównanie 
do minimalnej emerytury i bę-
dzie to wyrównanie dla 100 ty-
sięcy osób za cały poprzedni rok. 
Jednorazowo będą to spore kwo-
ty, prawdopodobnie ponad 1000 
złotych. Rząd dostrzega problem 
ubóstwa emerytów i rencistów 
i przeciwdziała mu na wiele róż-
nych sposobów.

W roku 2017 podniesiono naj-
niższe emerytury, renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy 
i renty rodzinne do 1000 złotych. 
Wysokość najniższej renty z ty-
tułu częściowej niezdolności do 

pracy wzrosła do 750 złotych. 
Podwyżki najniższych świadczeń 
miały charakter trwały, czyli wy-
płacana każdego miesiąca kwota 
świadczenia jest wyższa. – Dzia-
łanie takie ma charakter sys-
temowy, a nie jednorazowy jak 
przyznanie dodatku – zastrzega 
rzecznik minister Rafalskiej.

Również w 2017 roku obni-
żono okres stażu ubezpieczenio-
wego uprawniający do nabycia 
prawa do najniższej emerytury. 
Od pierwszego października wy-
nosi on 20 lat dla kobiet i 25 lat 
dla mężczyzn. Powoduje to, że 
większa grupa osób ma prawo do 
finansowanej z budżetu państwa 
dopłaty do najniższej emerytury. 
– Jak już wspomniałam, działa-
nia te mają charakter systemowy 
i bardziej kompleksowo ogra-
niczają zasięg ubóstwa wśród 
emerytów – podkreśla rzecznik 
prasowy ministra rodziny, pracy 
i polityki społecznej.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Gmina Kikół

Po nitce do złodzieja
Dzięki współpracy policjantów z Sochaczewa, Kutna 
i Lipna udało się odzyskać ciągnik siodłowy i nacze-
pę, które zostały skradzione w grudniu ubiegłego 
roku. Zestaw wart blisko 200 tys. zł został odnalezio-
ny w gminie Kikół.

W połowie grudnia ubiegłego 
roku policjanci zostali powiadomie-
ni o kradzieży ciągnika siodłowego, 
który zniknął z parkingu w Teresi-
nie Gaj, woj mazowieckie. W roz-
wiązanie sprawy zaangażowali się 
funkcjonariusze posterunku w Te-
resinie i referatu operacyjno-roz-
poznawczego sochaczewskiej ko-
mendy.

Dzięki dobrej współpracy 
miejscowych funkcjonariuszy z po-
licjantami z Kutna i Lipna poszu-
kiwany pojazd został odnaleziony 
na terenie gminy Kikół. Na miejscu 
zatrzymano 34-letniego mieszkań-
ca powiatu płockiego, podejrze-
wanego o włamanie do auta i jego 
kradzież. Znaleziono przy nim tele-

fony komórkowe, moduły elektro-
niczne, urządzenie wykorzystywa-
ne przy poborze opłat drogowych 
oraz „pasówkę”. Oprócz mercedesa, 
policjanci znaleźli w garażu nacze-
pę ciągnika siodłowego. W trakcie 
czynności okazało się, że właściciel 
nic nie wiedział o jej kradzieży. Zo-
stawił ją na parkingu, a o utracie 
i odzyskaniu mienia dowiedział się 
od sochaczewskich policjantów.

W miniony piątek 34-latek zo-
stał doprowadzony do prokuratu-
ry w Sochaczewie, gdzie usłyszał 
zarzuty dotyczące kradzieży i kra-
dzieży z włamaniem. Sąd zasto-
sował wobec niego tymczasowy 
areszt. Grozi mu 10 lat więzienia.

(ak), fot. KPP Lipno

Gmina Kikół

Będzie wyczekiwany 
remont drogi
Zima, wysoki poziom wód gruntowych, a także rozto-
py przyczyniają się do problemów komunikacyjnych 
na terenie gminy Kikół. Do naszej redakcji napisała 
mieszkanka miejscowości Moszczonne, która uwa-
ża, że potrzeby mieszkańców tej okolicy są spychane 
przez władze na dalszy plan. Czy słusznie?

Podczas ostatnich roztopów 
jedna z mieszkanek Moszczon-
nego miała problem z przedosta-
niem się do Kikoła. Samochód nie 
mógł pokonać błotnistej drogi. 
Kobieta jest oburzona, że gmina 
wciąż nie zadbała o zbudowanie 
tam drogi utwardzonej.

– Istnieje oczywiście prze-
jazd dziurawą drogą przez miej-
scowość Kołat-Rybniki, ale to jest 
około 5-7 km dalej, żeby dostać 
się np. do Kikoła. Pytanie co w sy-

tuacji, kiedy ktoś będzie potrze-
bował pomocy pogotowia ratun-
kowego albo zniszczy sobie auto? 
Są obietnice remontu drogi, ale 
tylko na jej niewielkim odcinku, 
przy którym zostały wykupione 
działki rekreacyjne przez miesz-
kańców dużych miast – twierdzi 
zdenerwowana kobieta.

W gminie problem drogi 
w Moszczonnem jest od daw-
na zmiany. Remont tego traktu 
został ujęty już w tegorocznych 

planach budżetowych. O kon-
kretnych terminach rozpoczęcia 
prac władze gminy nie chcą jesz-
cze mówić. Oddzielnie będą reali-
zowane zadania na dwóch odcin-
kach tej drogi. Jeden to fragment 
od drogi wojewódzkiej finansowa-
ny ze środków własnych. Powstać 
ma nie tylko dywanik asfaltowy, 
ale również chodnik i oświetlenie. 
Drugi to odcinek liczący około ki-
lometr od tamtejszego zakładu 
produkcyjnego w stronę miej-
scowości Kołat-Rybniki, na który 
realizację środki mają pochodzić 
z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

– Trzeba pamiętać, że ta-
kich dróg jak w Moszczonnem 
bez żadnej podbudowy jest na 
terenie gminy wiele, więc bywa-
ją utrudnienia z przejazdem przy 
niekorzystnej pogodzie. Realizu-
jemy stopniowo inwestycje i na 
wszystko przyjdzie czas. Miesz-
kańcy muszą wykazać się jeszcze 
odrobiną cierpliwości – uspokaja 
wójt gminy Józef Predenkiewicz.

Po zgłoszeniach mieszkańców 
w Moszczonnego o braku prze-
jezdności w tym miejscu, gmina 
dowiozła gruz na jej utwardze-
nie. Planowane jest rozsypanie 
tam kolejnych transportów. To 
rozwiązania doraźne, aby umożli-
wić bieżącą przejezdność. Władze 
gminy czekają m. in. na decyzję 
komisji z urzędu marszałkow-
skiego odnośnie zakwalifikowania 
tej drogi do remontu.

Natalia Chylińska-Żbikowska 
fot. nadesłane
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Droga się „rozpływa”
TŁUCHOWO  Po zimie przychodzi wiosna… a w zasadzie jesz-
cze przedwiośnie. A wraz z nim roztopy i problemy. Jak alar-
muje nasza Czytelniczka kłopot z dotarciem do centrum wsi 
mają mieszkańcy ulicy Wiejskiej w Tłuchowie

O G Ł O S Z E N I E

Odcinek drogi gruntowej 
przy ulicy Wiejskiej w Tłuchowie 
za sprawą niesprzyjającej pogody 
jest trudno przejezdny. Jak pisze 
Czytelniczka w mailu do redakcji: 
„Bez kaloszy nie ma szans tam 
jakkolwiek przejść. Droga ta jest 
drogą zapomnianą, jako chyba 
jedyna w Tłuchowie. Maksymalna 
prędkość jaką można rozwinąć to 
ok. 10 km/h”.

Jak się dowiedzieliśmy, chodzi 
o nieco ponad kilometrowy odci-
nek drogi z Kamienia Kotowego, 
który łączy się z ulicą Wiejską. 
Problem mieszkańców doskona-
le znany jest władzom gminy. – 
Przy takiej pogodzie jaką teraz 
mamy, rzeczywiście wspomniany 
odcinek nie jest w najlepszym 

stanie. W ubiegły piątek byliśmy 
na miejscu, by podjąć kroki zmie-
rzające do polepszenia sytuacji. 
W poniedziałek został nawieziony 
betonowy gruz, by chociaż tro-
chę utwardzić podłoże – mówi 
Krzysztof Dąbkowski, wójt gminy 
Tłuchowo.

Jak relacjonuje nasza Czy-
telniczka poruszanie się po tej 
drodze to istna gehenna: „Dziura 
na dziurze. Jadąc rano do pracy, 
trzeba sobie zrobić zapas jakieś 
15 minut, nie wspomnę już o za-
wieszeniu, na którego naprawy 
nie nadążam już zarabiać. Od lat 
jest obiecywany tam asfalt i nic 
w tym kierunku się nie dzieje”.

Feralny odcinek łączy się z uli-
cą Wiejska, która „czeka” na wyas-

faltowanie. Twarda nawierzchnia 
zostanie położona na długości ki-
lometra. Zgodnie z harmonogra-
mem planu społeczno-gospodar-
czego na lata 2015-2022, remont 
drogi ustalony jest na końcówkę 
tego terminu. – Odcinek, na któ-
rym zostanie położony asfalt, jest 
przejezdny. Gruntowna naprawa 
trasy od Kamienia Kotowego do 
ulicy Wiejskiej może zostać roz-
poczęta dopiero na wiosnę. Teraz 
jest to niemożliwe ze względu 
na pogodę. Aktualnie nasze pra-
ce będą polegać na umożliwieniu 
mieszkańcom dojazdu do cen-
trum Tłuchowa – wyjaśnia wójt.

Obfite opady deszczu i roz-
topy śniegu powodują, że grzą-
sko jest nie tylko na drogach 
dojazdowych, ale przede wszyst-
kim na polach. Także jesienne 
opady uniemożliwiły niektórym 
rolnikom zbiór swoich plonów, 
a wiosenne zasiewy na razie nie 
zapowiadają się pomyślnie, bo na 
namoknięte wodą pola po prostu 
nie da się wjechać.

(mb-g), fot. archiwum

Promują się w Berlinie
Pamiętacie film promocyjny miasta i gminy Dobrzyń 
nad Wisłą? Wyprodukowany przez Onet spot mogli 
oglądać goście targów rolniczych w Berlinie.

Dobrzyń nad Wisłą

W dniach 19-28 stycznia w Ber-
linie odbyły się Międzynarodowe 
Targi Grune Woche, które  poświę-
cone były gospodarce żywnościo-
wej, rolnictwu i ogrodnictwu, ale 
także szeroko pojętej promocji, 
w tym przyrodniczej i turystycz-
nej. Na imprezie promowany był 
także cały region Kujaw,  Pomorza 
i Ziemi Dobrzyńskiej, w tym także 
Dobrzyń nad Wisłą, który również 
dostarczył materiały promocyjne.

– Nasz film promujący był wy-
świetlany na stoisku województwa 
kujawsko-pomorskiego przez cały 
czas trwania targów, dzięki czemu 
obejrzało go wielu odwiedzających 
tegoroczne targi. Impreza w Berli-

nie jest jedną  z ważniejszych tego 
typu. O jej znaczeniu świadczy licz-
ba wystawców, którzy przybyli nie-
mal z całego świata i gości. Liczba 
ta z roku na rok rośnie – podaje 
UMiG Dobrzyń nad Wisłą.

Stoisko województwa  kujaw-
sko-pomorskiego promowało i eks-
ponowało nie tylko produkty tra-
dycyjne i żywność wysokiej jakości. 
W ofercie wystawienniczej znalazły 
się także filmy (w tym dobrzyński) 
i zdjęcia promujące piękno terenów 
Pomorza, Kujaw i Ziemi Dobrzyń-
skiej.

(ak)
 fot. nadesłane
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większy budżet, ambitniejsze plany
KIKÓŁ  Potrzeb inwestycyjnych każdego roku jest bardzo wiele. Gospodarze gmin muszą jednak rozsąd-
nie podzielić i zaplanować wydatki. O tym jak rozdysponowano środki w gminie Kikół na 2018 rok z wój-
tem Józefem Predenkiewiczem rozmawiała Natalia Chylińska-Żbikowska

– Jakim budżetem na inwe-
stycje dysponuje w 2018 roku 
gmina Kikół oraz jakie są naj-
ważniejsze założenia?

– W 2018 roku na zadania in-
westycyjne i remontowe zarezer-
wowaliśmy blisko 3,6 mln złotych. 
Do głównych inwestycji należą 
termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej, tj. budy-
nek Szkoły Podstawowej w Kikole 
przy ul. Zboińskiego i budynek 
Szkoły Podstawowej w Ciełu-
chowie, a także rozbudowa wraz 
z adaptacją części budynku Szkoły 
Podstawowej w Kikole na oddział 
przedszkolny, zagospodarowanie 
terenu nad jeziorem w Kikole, za-
kup 9-osobowego busa do prze-
wozu osób niepełnosprawnych na 
potrzeby ŚDS w Suminie, budo-
wa przydomowych oczyszczalni 
ścieków, budowa garażu dla OSP 
w Lubinie, infostrada Kujaw i Po-
morza, rozbudowa sieci kanaliza-
cyjnej w miejscowości Kikół oraz 
szereg inwestycji drogowych.

– W każdej gminie jednymi 
z najważniejszych inwestycji są 
właśnie te, które poprawiają 
stan dróg. To wizytówka gmi-
ny, gdyż jeżdżą nimi kierowcy 
z całej Polski. Co udało się zro-
bić w tym zakresie w ubiegłym 
roku?

– Zmodernizowaliśmy kilo-
metr drogi w Janowie, wykona-
liśmy także nową nawierzchnię 
ulicy Janusza z Kikoła – powstała 
droga z kostki betonowej, po-
przednio była to droga grun-
towa. Poza tym odnowiliśmy 
nawierzchnię ulicy Nowej oraz 
części ul. Zboińskiego i ul. Kasz-
telańskiej, na których położono 
nową nawierzchnię asfaltową.

– Które drogi planuje się 
remontować lub przebudowy-
wać w 2018 roku?

– W 2018 roku planujemy 
wyremontować między innymi 
drogę w miejscowości Moszczon-

ne, Hornówek, Woli, Ciełucho-
wie, Konotopiu, Lubinie oraz ul. 
Toruńską w Kikole. Zlecono wy-
konanie dokumentacji technicz-
nej na remont dróg w Suminie, 
Jarczechowie oraz ulic Radosnej 
i Rzemieślniczej. Ponadto chcemy 
wykonać prace na jeszcze kilku 
drogach, by poprawić ich jakość. 
Są to drogi w Zajeziorzu, Sumi-
nie, Wolęcinie, Trutowie, Janowie, 
Jarczechowie, Dąbrówce, Kałacie 
Rybniki, ul. Zboińskiego w Kikole.

– Spora część budżetu za-
wsze jest przeznaczana na 
oświatę. Jakie zadania w tym 
zakresie wykonano, a co jesz-
cze trzeba zrobić?

– Na oświatę wydajemy po-
nad 11 mln zł. Stanowi to 33 proc. 
ogólnego budżetu. Z tych środ-
ków 1,3 mln zł przeznaczamy na 
rozbudowę wraz z adaptacją czę-
ści budynku Szkoły Podstawowej 
w Kikole na oddział przedszkolny. 
Z czego nasz wkład własny to 160 
tys. zł. Planujemy przeprowadzić 
termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, tj. Szko-
ły Podstawowej w Kikole (kwota 
inwestycji wraz z dofinansowa-
niem z Urzędu marszałkowskiego 
to 1 070 tys. zł), Szkoły Podstawo-
wej w Ciełuchowie (zaplanowano 
wkład własny do tej inwestycji 91 
tys. zł ). Dowożenie uczniów do 
szkół to wydatki rzędu 465 tys. zł. 
Dotacje na niepubliczne przed-
szkola funkcjonujące na terenie 
gminy Kikół to wydatki rzędu 
480 tys. zł. Na działalność Szko-
ły Podstawowej w Zajeziorzu 
prowadzonej przez stowarzysze-
nie zaplanowano kwotę dotacji 
w wysokości 624 tys. zł. Wydatki 
bieżące na oświatę to prawie 10 
mln zł. Na płace wydatkujemy ok. 
7 mln zł. Subwencja jaką otrzy-
mujemy to kwota ok. 6 mln zł. Po 
przeliczeniu okazuje się, że z do-
chodów własnych dokładamy do 
oświaty 3,7 mln  zł.

– Jakie koszty dla gminy 
generuje promowanie kultury?

– Na kulturę w budżecie na 
rok 2018 zaplanowano prawie 
471 tys. zł. W tym na działalność  
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kikole zadysponujemy kwotę 
dotacji w wysokości 200 tys. zł. 
Z kolei dotacja na upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu  
wynosi 20 tys. zł,  na działalność 
i utrzymanie świetlic gminnych 
wydatkujemy 51 tys. zł, na ochro-
nę zabytków – 10 tys. zł. Nie za-
pominajmy o sporcie. Utrzymanie 
obiektów sportowych kosztuje 
gminę 61 tys. zł. Z kolei na orga-
nizację imprez sportowych typu 
biegi uliczne, Liga Orlika, rajdy 
rowerowe zaplanowano 13 tys. 
zł. Do tego dochodzą wyjazdy 
kulturalne, wyjazdy edukacyjne, 
imprezy sportowe. To daje ponad 
92 tys. zł (środki z funduszu so-
leckiego).

– W tym roku jest wię-
cej instytucji kulturalnych do 
wspierania przez gminę.

– Zgadza się. Od lutego 2018 
r. zaczyna swoją działalność 
nowa instytucja kultury powo-
łana w grudniu 2017 r. Jest to 
Ośrodek Kultury Gminy Kikół. Na 
ten cel zaplanowano kwotę dota-
cji  100 tys. zł. Instytucja kultury 
ma skupiać oraz koordynować 
działalność kulturalną na terenie 
gminy, współpracując z organi-
zacjami pozarządowymi, sołec-
twami, szkołami i mieszkańcami, 
którzy chcą aktywnie uczestni-
czyć w życiu kulturalnym gminy 
dla zaspokojenia, na miarę moż-
liwości i środków, potrzeb kultu-
ralnych mieszkańców wszystkich 
grup wiekowych. Będziemy dążyć 
do utworzenia kół zainteresowań 
dla dzieci i młodzieży działają-
cych przy świetlicach wiejskich, 
tak aby umożliwić dostęp do cie-
kawego spędzenia wolnego czasu 
w miejscu zamieszkania.

– Mówi się o planach prze-
niesienia przedszkola i jego 
rozbudowie. Gdzie będzie się 
mieściło, od kiedy i skąd takie 
decyzje?

– Obecny budynek przed-
szkola został wybudowany 
w 1974 roku. Gmina Kikół jest tyl-
ko współwłaścicielem budynku, 
natomiast pozostałe udziały na-
leżą do osób fizycznych. Obiekt 
wymaga gruntownego remontu. 
Jest to budynek wymagający wy-
miany wszystkich instalacji (elek-
trycznej, kanalizacyjnej, wodo-
ciągowej, c.o.). W związku z tym, 
że nie został poddany termo-
modernizacji, występują w nim 
bardzo duże straty ciepła. Gmina 
nie dysponuje innym budynkiem, 
do którego mogłaby przenieść 
przedszkole publiczne, wobec 
powyższego istnieje potrzeba 
rozbudowania budynku szkoły 
podstawowej oraz adaptacji czę-
ści budynku szkoły na potrzeby 
przedszkola publicznego.

– Jakie działania w tym 
kierunku podjęto?

– Został złożony wniosek do 
urzędu marszałkowskiego o do-
finansowanie. Projekt zakłada, 
że rozbudowany zostanie budy-
nek szkoły o sale dydaktyczne, 
łazienki, szatnie, hol, kuchnię 
i klatkę schodową na potrzeby 
przedszkola. Zaadaptowane zo-
staną sale w szkole podstawowej, 
w tym sala widowiskowa. Oprócz 
rozbudowy obiektu powstanie 
niezbędna infrastruktura to-
warzysząca w postaci dróg we-
wnętrznych, chodników, obsługi 
komunikacyjnej działki, miejsc 
parkingowych, miejsca składowa-
nia odpadów stałych. W ramach 
zadania planuje się wyposażenie 
przedszkola w niezbędne meble, 
ławki, zabawki, materiały dydak-
tyczne. Prace budowlane będą 
rozpoczęte po podpisaniu umo-
wy na dofinansowanie inwestycji 
z urzędem marszałkowskim.

– Co stanie się z dotych-
czasowym budynkiem przed-
szkola?

– Mam kilka pomysłów. 
Wszystko zależy od uchwały jaką 
podejmą radni. Nie mamy w gmi-
nie żłobka i można stworzyć tam 
tego typu placówkę. Budynek 
wymaga jednak remontu. Można 
tam również stworzyć mieszka-
nia socjalne lub po prostu sprze-
dać lokal.

– Ważne dla mieszkańców 
są także tereny zielone, aby 
mieli gdzie spacerować i ba-
wić się z dziećmi czy wnukami. 
Planowane jest inwestowanie 
w jedno z najpopularniejszych 

miejsc, czyli w plac przy jezio-
rze?

– Planujemy dalsze inwesty-
cje w zagospodarowanie terenu 
nad jeziorem Kikolskim. Chcemy 
stworzyć tam plac zabaw, si-
łownię zewnętrzną, rozbudować 
chodniki, oświetlenie, zakupić 
kajaki, rowery wodne, łódki do 
celów rekreacyjnych. Dodatkowo 
zostanie wyremontowany po-
most.

– W ubiegłym roku gmina 
miała pobudować kolejne przy-
domowe oczyszczalnie ścieków. 
Nie udało się to ze względu na 
zbyt niski budżet na ten cel. 
Czy w 2018 roku zwiększono tę 
kwotę i ponownie ogłoszony 
będzie przetarg? Już trzeci.

– Planujemy zmianę rozwią-
zań projektowo-technologicz-
nych, aby wybudować oczysz-
czalnie, które sprawdziły się 
w poprzednich naszych inwesty-
cjach, a były one tańsze i łatwiej-
sze w eksploatacji dla przyszłych 
użytkowników.

– Jak ocenia pan realizację 
ubiegłorocznego budżetu. Uda-
ło się zrealizować chociaż część 
zaplanowanych zadań?

– W ubiegłym roku oprócz 
inwestycji drogowych na ulicy 
Janusza z Kikoła, Nowej, Zboiń-
skiego, Kasztelańskiej oraz w Ja-
nowie zrealizowaliśmy szereg in-
nych działań. Można tu wymienić 
wykonanie ścieżki edukacyjne 
w ŚDS w Suminie oraz nad je-
ziorem w Kikole, rozbudowanie 
oświetlenia ulicznego (51 no-
wych lamp powstało na terenie 
kilku sołectw), remont poddasza 
Szkoły Podstawowej w Zajezio-
rzu, remont korytarza i łazienek 
w świetlicy wiejskiej w Trutowie, 
doposażono plac zabaw w Sumi-
nie, wykonaliśmy dokumentacje 
techniczne do przyszłych inwe-
stycji, braliśmy udział w progra-
mie usuwania azbestu.

– Czy tegoroczny budżet 
jest większy, mniejszy czy może 
porównywalny z poprzednim?

– Odnosząc się do wartości 
ujętych w pierwotnych budże-
tach, można powiedzieć, że bu-
dżet na rok 2018 jest bogatszy za-
równo po stronie dochodów jak 
i wydatków. Dochody na rok  2017 
wynosiły 28 716 329 zł, a wydatki 
28 299 745 zł. Natomiast w roku 
2018 dochody wynoszą 32 278 328 
zł, zaś wydatki 32 844 059 zł. Plan 
inwestycyjny na rok 2018 jest 
większy od ubiegłego o blisko 2 
mln zł.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Fot. (ak)
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Będą wspólne ferie
12 lutego dzieci rozpoczną tygodniową akcję „Kultu-
ralne ferie”. Pięć spotkań zaplanowanych przez książ-
nicę publiczną i centra kultury ze Skępego i Wólki 
zaowocuje wiedzą, nagrodami i miłymi wspomnie-
niami. Zapisy trwają.

Lipno

Bogata oferta na ferie
Dom kultury, biblioteka i ośrodek sportu przygotowują zajęcia na nadchodzące 
dwa tygodnie ferii zimowych. Zapisy już trwają w poszczególnych jednostkach.

Skępe

Gmina wielGie  Choinka w Bętlewie

Jak zwykle o swoich najmłodszych mieszkańców zadbali w Bętlewie. Tam-
tejsze koło gospodyń we współpracy z sołectwem przygotowało zabawę 
choinkową. Nie brakowało muzyki, tańca i zabaw, a punktem kulminacyj-
nym była oczywiście wizyta św. mikołaja oraz prezenty.

Fot. nadesłane

„Mroźna” piosenka na zimowym festiwalu
TŁUCHOwO  W miniony piątek 2 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie odbył się IV Tłu-
chowski Festiwal Piosenki Zimowej. Do zmagań w konkursie zgłosiło się kilkudziesięciu uczestników

Zgodnie ze skępską tradycją, 
w przyszłym tygodniu, uczniowie 
mają będą mieli niepowtarzalną 
szansę na zastąpienie zajęć lek-
cyjnych spotkaniami kulturalno-
bibliotecznymi. Do dzieła biorą 
się wspólnie pracownicy centrów 
kultury z Wólki i Skępego oraz bi-
bliotekarze z Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. Chodzi bowiem 
nie tylko o zapewnienie dzieciom 
bogatej oferty na zimową labę, ale 
też o integrację. Zajęcia odbywać 
się będą od 12 do 16 lutego. Orga-
nizatorzy planują zabawy świetli-
cowe, zajęcia plastyczne, spotkania 
z zaproszonymi gośćmi, ciekawą 
zabawę i szereg innych atrakcji.

– Chętnych do udziału w zaję-

ciach prosimy o zapisywanie się na 
listę w siedzibie Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Skępem, 
Centrum Kulturalno-Oświatowym 
w Skępem oraz Centrum Kultu-
ralno-Oświatowym w Wólce – za-
chęca dyrektor skępskiej książnicy 
publicznej Jerzy Kowalski. – Moż-
na zapisywać się tylko w jednym 
miejscu, gdyż każda z list stanowi 
część tej samej listy. Serdecznie za-
praszamy do udziału w zajęciach.

Organizatorom przyświeca 
hasło „Kulturalne ferie w Skępem”. 
udział w zajęciach jest oczywiście 
bezpłatny, a relacji z zajęć można 
szukać w tygodniku CLI.

Lidia Jagielska

Czwartki w książnicy
Tradycyjnie już Miejska Bi-

blioteka Publiczna zaplanowała 
zajęcia na czwartki. 15 i 22 lute-
go w godzinach 9-13 dzieci znajdą 
opiekę i ciekawą ofertę w czytelni 
naszej książnicy. Będą gry, zaba-
wy edukacyjne, zajęcia plastycz-
ne i literackie, konkursy i zagadki 
książkowe, głośne czytanie, ale 
też spotkanie z policjantem w ra-
mach akcji „Bezpieczne ferie”. 
Uczestnicy będą mieli do dys-
pozycji komputery z dostępem 
do internetu oraz kącik malucha 
z bogatym wyposażeniem.

wtorki i środy 
w domu kultury
Pracownicy Miejskiego Cen-

trum Kulturalnego będą dbać 
o zimową rozrywkę dla dzieci we 
wtorki i środy, w godzinach 9-13. 
Będą zajęcia wokalne, taneczne, 
gry, zabawy, także w plenerze. 21 
lutego odbędzie się w sali kame-
ralnej domu kultury tradycyjny 
i wyczekiwany przez lipnowskie 
dzieciaki bal maskowy oraz pokaz 
grupy cyrkowej.

Sport codziennie
Od 12 do 16 lutego i od 19 do 22 

lutego w godzinach 10-13 w Miej-

skim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
uczestnicy zajęć mają szansę na 
pływanie i zajęcia sportowo-re-
kreacyjne w sali gimnastycznej 
lipnowskiej krytej pływalni. 23 
lutego o godzinie 10.00 na stadio-
nie miejskim rozpocznie się finał 
ferii zimowych. Główną atrakcją 
będzie ognisko.

Na uczestników zajęć czeka 
poczęstunek, miła i bezpieczna 
atmosfera oraz relacje z zabawy 
w CLI. Zapisy trwają w poszcze-
gólnych jednostkach. Wszystkie 
zajęcia są bezpłatne. 

Lidia Jagielska

Lipno

Uczą się za granicą
Od ponad roku uczniowie „Technika” wraz z pię-
cioma szkołami z Europy biorą udział w programie 
„Erasmus Plus. Akcja 2. Partnerstwo Strategiczne”. 
Partnerami projektu są szkoły z Francji, Hiszpanii, 
Portugalii, Włoch i Turcji.

31 stycznia uczniowie lipnow-
skiego ZST przeprowadzili akcję 
Dzień Erasmusa. Na tę okazję do 
szkoły zostali zaproszeni przed-
stawiciele gimnazjów z całego po-
wiatu. Młodzież, a także koordy-
natorzy projektu zaprezentowali 
zgromadzonym w auli szkolnej 
gościom założenia przedsięwzię-
cia oraz swoje wrażenia z pobytu 
w Hiszpanii. Zaproszeni gimnazja-
liści mieli także okazję uczestni-
czyć w wideokonferencji z krajami 

partnerskimi: Francją, Hiszpanią 
i Portugalią. Poza tym odbyły się 
również warsztaty ekonomiczne.

Uczestnicy projektu opraco-
wali program współpracy zaty-
tułowany „Wszyscy uczymy się 
w szkole”. Jego idea narodziła się 
podczas dyskusji prowadzonych 
on-line przez nauczycieli z róż-
nych krajów. Tematem rozmów 
były trudności, z jakimi boryka-
ją się ich uczniowie na drodze do 
sukcesów edukacyjnych. By zmie-

rzyć się z tym problemem i dowie-
dzieć się, co jest tego powodem, do 
współpracy zostały zaangażowane 
szkoły z Francji, Włoch, Portugalii, 
Turcji, Hiszpanii i Polski. Projekt 
realizowany jest w każdym z tych 
państw. W marcu ubiegłego roku 
lipnowski Zespół Szkół Technicz-
nych odwiedzili uczniowie z Euro-
py. Przyjechało 12 nauczycieli i 20 
uczniów z krajów partnerskich. 
Technikum przypadło w udziale 
omówić aspekty ekonomiczne jako 
jeden z przykładów trudności.

W połowie października, to 
uczniowie ZST wybrali się w po-
dróż do Hiszpanii. Uczestnicy pro-
gramu zgodnie twierdzą, że udział 
w przedsięwzięciu pozwoli im nie 
tylko na szlifowanie angielskiego, 
ale również na poznanie podo-
bieństw między państwami. Jesz-
cze tego roku uczniowie wraz z na-
uczycielami wyjadą do Turcji.

(mb-g)

Soliści rywalizowali w czte-
rech kategoriach, a zespoły 
muzyczne w trzech. Uczestnicy 
prezentowali po jednym utwo-

rze o tematyce zimowej. Formu-
ła przeglądu jest bardzo prosta, 
a możliwy do zaprezentowania 
repertuar jest dość szeroki. Na-

leży wykonać piosenki, które 
w jakiś sposób kojarzą się z cza-
sem świąt, zimy i karnawału. 
Zatem w GOK rozbrzmiewały m. 
in. kolędy i pastorałki. W komi-
sji konkursowej zasiedli: Mar-
cin Chojnacki – przewodniczący 
oraz Barbara Cybulska i Katarzy-
na Majorowska jako członkowie. 
Jury oceniało walory wokalne, 
muzykalność, dobór repertuaru 
oraz interpretację i ogólny wy-
raz artystyczny.

Uczestnicy zaprezentowali 
ciekawe aranżacje znanych ko-
lęd i piosenek. Tym razem moż-
na więc było usłyszeć zarówno 
tradycyjne pastorałki jak i znane 
przeboje muzyki rozrywkowej. 
Po wszystkich prezentacjach 
komisja udała się na obrady, by 

ostateczne wyróżnić i nagrodzić 
laureatów konkursu w podzia-
le na solistów i zespoły. W tym 
czasie dzieci i młodzież wspólnie 
spędziły czas na scenie.

Komisja sędziowska miała 
bardzo trudne zadanie przy wy-
borze zwycięzców. Ostatecznie 
udało się przyznać nagrody naj-
lepszym wykonawcom. I tak na 
podium w kategorii solo do lat 
7 stanęła Aleksandra Urbaniak. 
Pierwsze miejsce w kategorii 
8-10 lat zajęła Maria Bukowska. 
Zwycięstwo w przedziale wieko-
wym od 11 do 13 lat wywalczy-
ła Aleksandra Ziółkowska. Tytuł 
najlepszego solisty w wieku od 
14 do 16 lat zdobył Michał Ka-
miński. Wśród zespołów sied-
miolatków na podium stanęli 

członkowie grupy Zimowe Trio. 
Natomiast w nieco starszej gru-
pie wiekowej, do 12 lat pierwsze 
miejsce zdobyli wokaliści ze Stu-
dia Piosenki.

Festiwal Piosenki Zimowej 
cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem wśród młodych 
artystów, dlatego organizatorzy, 
niezmiennie GOK w Tłuchowie, 
zapowiadają kolejne edycje. – 
Na naszej scenie prezentują się 
utalentowani wykonawcy. Są to 
osoby, które dopiero zaczynają 
swoją przygodę ze śpiewem jak 
również ci, którzy wygrywają 
różne konkursy. Chętnie usły-
szymy ich za rok o tej samej po-
rze – mówi Wioletta Krzyszto-
forska, dyrektor GOK.

(mb-g), fot. nadesłane
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By ferie były bezpieczne
LIPNO/WIELGIE  W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi swój apel o przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa kierują do uczniów i ich opiekunów lipnowscy ratownicy wodni, strażacy i policjanci. Akcja 
„Bezpieczne ferie 2018” ruszyła 31 stycznia i potrwa do końca zimowej laby

Od najbliższego poniedziałku 
uczniowie zaczną dwutygodniową 
przerwą zimową w nauce. Żeby 
czas ferii był bezpieczny i beztroski 
zarówno dla dzieci jak i ich rodzin, 
niezbędne jest wyposażenie mło-
dych w niezbędną wiedzę na temat 
prawidłowych zachowań oraz za-
grożeń. Do dzieła tradycyjnie już, 
podobnie jak przed wakacjami, 
przystępują lipnowscy ratownicy 
wodni, policjanci i strażacy. Służą 
swoją pomocą, ale przede wszyst-
kim stawiają na prewencję.

– 31 stycznia lipnowskie Wod-
ne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we wspólnie z Komendą Powiatową 
Policji w Lipnie i Komendą Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej 
w Lipnie rozpoczęło akcję profilak-
tyczną pod hasłem ,,Bezpieczne fe-
rie 2018’’ – mówi szef lipnowskiego 
WOPR Marcin Makowski. – Naszą 
tegoroczną akcję zainaugurowali-
śmy pogadanką w świetlicy Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Lipnie. Dzieci 
poznały zasady bezpieczeństwa 
w czasie zabaw na zamarzniętych 
akwenach oraz poznały zasady 
udzielania pierwszej pomocy. 2 
lutego odbyły się dwie pogadanki 

dotyczące bezpieczeństwa na za-
marzniętych akwenach, zagrożeń 
związanych z czadem oraz bezpie-
czeństwem w ruchu drogowym. 
W Zespole Szkół w Wielgiem w akcji 
uczestniczyło ponad 250 uczniów 
szkoły podstawowej. W Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Lipnie uczest-
niczyło ponad 120 uczniów. Akcja 
potrwa do końca ferii zimowych 
i obejmie swoim zasięgiem teren 
powiatu lipnowskiego.

Podczas akcji ratownicy przy-
pominają dzieciom i młodzieży, iż 
przebywanie na lodzie niesie za 
sobą niebezpieczeństwo utonię-
cia. Należy pamiętać, że miejscami 
szczególnie niebezpiecznymi są: 
ujścia rzek, kanałów, ścieków, a po-
nadto mosty, śluzy, stawy, pomosty 
oraz miejsca gdzie występują rysy 
i pęknięcia lodu. Niebezpieczeń-
stwo związane z załamaniem się 
pokrywy lodowej nasila się w cza-
sie odwilży, a o zbyt cienkiej tafli 
lodu w okresie mrozów zwiastuje 
trzeszczenie lodu. Przestrzeganie 
zasad, o których opowiadają szcze-
gółowo uczestnikom lekcji bez-
pieczeństwa, zapewne podniesie 
bezpieczeństwo podczas pobytu 

na zamarzniętych obszarach wod-
nych oraz umożliwi skuteczniejsze 
udzielane pomocy osobom zagro-
żonym utratą życia lub zdrowia.

Podstawową zasadą jaką po-
winna kierować się każda osoba 
przebywająca nad zamarzniętymi 
akwenami, jest powstrzymanie się 
od wchodzenia na lód. Tylko dzięki 
temu możemy skutecznie uniknąć 
nieszczęśliwego wypadku, a w kon-
sekwencji utraty zdrowia lub nawet 
życia.

W przypadku konieczności 
wejścia na lód należy bezwzględ-
nie pamiętać o wytycznych ratow-
ników i pod żadnym pozorem nie 
wchodzić na zamarzniętą rzekę 
oraz na lód w pobliżu ujścia rzek, 
mostu, śluzy i innych budowli hy-
drotechnicznych (w tych miejscach 
lód jest bowiem najcieńszy), mieć 

przy sobie telefon komórkowy oraz 
środek ratunkowy, przed wejściem 
sprawdzić czy lód jest dostatecz-
nie gruby, przebywając na lodzie 
nie trzymać rąk w kieszeniach, za-
pobiegać lokalnemu przeciążeniu 
małego obszaru dużą liczbą osób, 
niezwłocznie zejść z trzeszczącego 
(to znak, że jest za cienki), pęka-
jącego lub załamującego się lodu, 
obserwować ludzi i w przypadku 
dostrzeżenia kogoś na niebezpiecz-
nym lodzie reagować.

– W przypadku załamania się 
lodu nie należy panikować, pomoc-
ne jest działanie rozważne i zdecy-
dowane – przestrzegają woprow-
cy. – Działać wtedy trzeba szybko 
i zdecydowanie, wezwać pomoc.

Ratując tonącego, należy podać 
mu przedmiot (kij, gałąź, szalik lub 
inny przedmiot przedłużający na-

sze ramię), trzymać podany środek 
ratunkowy, wykonując nogami ru-
chy starać się wydostać na twarde 
podłoże (ląd, gruby lód), wstać na 
nogi wyłącznie wtedy, kiedy jest się 
już na twardym podłożu, a w przy-
padku braku możliwości wyjścia 
z załamanego lodu należy bez-
względnie ograniczyć ruchy w celu 
zmniejszenia utraty ciepła i wołać 
o pomoc.

Przestrzeganie zasad ratow-
niczych zapewne poprawi bezpie-
czeństwo zimowego wypoczynku. 
Ratownicy i mundurowi dotrą do 
dzieci i młodzieży w szkołach, świe-
tlicach i bibliotekach. Lekcji bezpie-
czeństwa nie zabraknie, a my bę-
dziemy relacjonować poczynania 
ratowników na łamach CLI. 

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

W przyszłym tygodniu w książnicach w Radomicach, 
Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie 
rozpoczną się tegoroczne „Ferie z biblioteką”. Atrakcji 
nie zabraknie, zajęcia są bezpłatne.

Gmina Lipno

Nuda im nie grozi

Bibliotekarze z książnicy gmin-
nej i pracownicy świetlic wiejskich 
przygotowali ciekawe zajęcia na 
zbliżające się dwutygodniowe ferie 
zimowe i już nie mogą doczekać 
się pierwszego spotkania z pacz-
ką szczęśliwców, którzy zdecydują 
się urozmaicić część zimowej laby 
o biblioteczne atrakcje. My już 
wiemy, że atrakcje będzie ogrom-
ny wachlarz.

– Rozgrywki gier planszo-
wych, warsztaty taneczne, zajęcia 
plastyczne, zabawy i spotkania 
z lekturą to tylko niektóre z atrak-
cji przygotowanych dla dzieci 
przez nasze biblioteki i świetlice 
z terenu gminy Lipno – mówi dy-
rektor biblioteki publicznej w Ra-
domicach Ewa Rozen. – Tegorocz-
ne ferie upłyną pod hasłem „Nuda 
nie dla mnie”.

Młodzi czytelnicy będą mogli 
wziąć udział w zajęciach plastycz-
nych i tanecznych, spróbować 
swoich sił podczas turnieju gier 
planszowych i własnoręcznie wy-
konać kolorowe magnesy i walen-
tynkowe kartki.

– Biblioteka Publiczna Gminy 
Lipno z siedzibą w Radomicach 
oraz filie w Jastrzębiu, Karnkowie 
i Wichowie serdecznie zapraszają 
na zajęcia w ramach rozpoczyna-
jących się ferii zimowych – zachę-
ca dyrektor Rozen. – Dzieci będą 
spotykać się dwa razy w tygodniu 
przez całe ferie, a w Radomicach 
i Trzebiegoszczu trzy razy w tygo-
dniu, ponieważ do akcji dołączyły 
świetlice wiejskie.

Biblioteka w Radomicach bę-
dzie gościć dzieci w każdy feryjny 

poniedziałek, wtorek i czwartek 
od godziny 10.00 do 12.00, biblio-
teka w Jastrzębiu natomiast we 
wtorek i środę od godziny 11.00 do 
13.00, biblioteka w Karnkowie też 
będzie do dyspozycji uczestników 
zajęć w każdy feryjny wtorek i śro-
dę ale w godzinach od 10.00 do 
12.00, biblioteka w Trzebiegoszczu 
zaprasza dzieci w poniedziałek, 
czwartek, piątek od godziny 10.00 
do godziny 12.00), a książnica 
w Wichowie we wtorek i środę od 
godziny 10.00 do godziny 12.00.

– Milusińscy, którzy nie wyje-
chali na zimowy wypoczynek, na 
pewno znajdą dla siebie wiele cie-
kawych atrakcji – zapewnia dyrek-
tor gminnej biblioteki publicznej 
Ewa Rozen. – Będą liczne zaba-
wy edukacyjne, wspólne czytanie 

książek, kalambury, quizy i tema-
tyczne zagadki. Natomiast w ra-
mach akcji „Bezpieczne ferie 2018” 
spotkanie z funkcjonariuszami Po-
wiatowej Komendy Policji w Lipnie 
i przedstawicielami lipnowskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Serdecznie za-
praszam. Do zobaczenia.

Warto skorzystać z oferty bi-
bliotecznej na najbliższe dwa ty-
godnie zimowej laby i atrakcyjnie 
spędzić czas w miłym towarzy-
stwie. Będzie poczęstunek i oka-
zja do poznania nowych kolegów. 
Zajęcia są bezpłatne, a propozycji 
w każdej książnicy mnóstwo. My 
też tam będziemy. Relacje z zajęć 
opublikujemy na łamach CLI. 

Lidia Jagielska
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Będzie to już kolejny dzień 
dawcy szpiku w naszym mieście. 
Tym razem organizowany jest 
z myślą o Ani Ceklarz z Lipna. 
Dziewczynka ma siedem lat, jest 
uczennicą pierwszej klasy. Na po-
czątku roku szkolnego Ania tra-
fiła do szpitala, rodzice usłyszeli 
diagnozę – ostra białaczka lim-
foblastyczna. Choroba przerwała 
naukę, a dziewczynka zapytała 
„Dlaczego tak mnie bozia poka-
rała?”. Słowa wstrząsnęły Mag-
daleną i Stanisławem Ceklarzami, 
teraz wszyscy musimy odpowie-
dzieć na apel rodziców dzielnej 
Ani marzącej o rychłym powro-
cie do szkoły i licznie stawić się 
w punktach rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku kostnego 

w pierwszą niedzielę marca.
– 4 marca w Lipnie, Tłucho-

wie, Wielgiem i Chrostkowie bę-
dzie można zarejestrować się 
w naszej bazie dawców szpiku 
kostnego – zapowiada przedsta-
wicielka DKMS. – Szczegóły akcji, 
rejestracji, przeszczepów szpiku 
przekażemy na organizowanej 
7 lutego w lipnowskim ratuszu 
konferencji prasowej.

Relację z konferencji opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu CLI. 
Już dzisiaj prosimy o zarezerwo-
wanie sobie czasu na 4 marca, by 
zasilić rejestry fundacji DKMS.

Fundacja DKMS działa w Pol-
sce od 2008 roku jako niezależna 
organizacja non-profit. Posiada 
status Organizacji Pożytku Pu-

blicznego oraz Ośrodka Dawców 
Szpiku w oparciu o decyzję Mini-
stra Zdrowia. W ciągu 8 lat funda-
cja zarejestrowała w Polsce ponad 
1,140 mln potencjalnych dawców. 
W Lipnie po raz pierwszy dzień 
dawcy odbył się, z inicjatywy ów-
czesnej licealistki Natalii Banasik, 
w 2011 roku. Młoda wolontariusz-
ka zaszczepiła wtedy w lipno-
wianach potrzebę dzielenia się 
tym, co mamy najcenniejszego 
i zmobilizowała setki osób do za-
rejestrowania się w bazie. Potem 
przyszły kolejne akcje i kolejne 
rejestracje dedykowane chorym 
lipnowianom i nie tylko.

– Sprawmy, by dzieci nigdy 
nie musiały wracać na onkologię 
– proszą teraz rodzice Ani. – Nie 
wahaj się, zostań dawcą, to nic nie 
kosztuje, a życie ratuje.

Nowotwory krwi to nowo-
twory, które atakują system 
krwionośny oraz samą krew, szpik 
kostny i układ limfatyczny. Roz-
różniamy wiele rodzajów nowo-
tworów krwi, w tym białaczkę. Na 
całym świecie co 35 sekund zosta-
je u kogoś zdiagnozowany nowo-
twór krwi, a co 10 minut odbiera 
on komuś życie. W przypadku, gdy 
nie pomagają konwencjonalne 
metody, takie jak chemioterapia 
czy naświetlanie, jedynym wyj-
ściem pozostaje przeszczepienie 

komórek macierzystych. Jedynie 
25 procent pacjentów znajduje 
„bliźniaka genetycznego” w ro-
dzinie, pozostałe 75 procent zda-
nych jest na dawców niespokrew-
nionych. Prawdopodobieństwo 
znalezienia odpowiedniego daw-
cy wynosi 1:20 tysięcy, a nawet 
1 do kilku milionów. To właśnie 
sprawia, że poszukiwania są tak 
trudne. Im więcej zarejestrowa-
nych potencjalnych dawców, tym 
większa szansa na znalezienie ge-
netycznego bliźniaka. Rejestracja 
i przebadanie jednego potencjal-
nego dawcy to dla DKMS koszt 
180 złotych. Fundacja pokrywa te 
koszty dzięki darowiznom otrzy-
mywanym od ludzi dobrej woli.

Kto chce zarejestrować się 
w bazie DKMS i czekać na swoje-
go bliźniaka genetycznego i moż-
liwość uratowania komuś życia, 
może zrobić to już 4 marca w lip-
nowskim ratuszu lub szkole nr 3, 
w Urzędzie Gminy w Chrostkowie, 
w remizie OSP w Wielgiem lub 
w Ośrodku Kultury w Tłuchowie, 
albo już dzisiaj – bez wychodzenia 
z domu. Aby zostać potencjalnym 
dawcą, wystarczy zamówić pakiet 
rejestracyjny zawierający formu-
larz i pałeczki do pobrania wyma-
zu z błony śluzowej z wewnętrz-
nej części policzka. Zestaw należy 
wypełnić i odesłać do DKMS. Po 

przebadaniu materiału genetycz-
nego i wprowadzeniu danych do 
bazy fundacja wysyła potwier-
dzenie rejestracji oraz kartę daw-
cy. Cały proces rejestracyjny trwa 
około 2-3 miesięcy. Potencjalnym 
dawcą może być osoba zdrowa 
w wieku od 18 do 55 lat. Szczegó-
łowe dane na www.dkms.pl.

DKMS został założony w 1991 
roku z prywatnej inicjatywy 
w oparciu o historię cierpiącej na 
białaczkę pacjentki Mechtild Harf. 
Jej rodzina chciała zrobić wszyst-
ko, by ją uratować. Jedyną szansą 
było przeszczepienie szpiku kost-
nego od niespokrewnionego daw-
cy. Niestety w tamtych czasach 
w Niemczech zarejestrowanych 
było tylko 3000 niespokrewnio-
nych dawców. Rodzina Mechtild 
zmobilizowała wszelkie siły znajo-
mych i przyjaciół, by zdążyć z po-
mocą. Tak z prywatnej inicjatywy 
dr Petera Harf ’a (męża Mechtild) 
oraz jej lekarza, dr Gerharda Eh-
ningera, powstał DKMS. W ciągu 
25 lat szansę na życie chorym na 
nowotwory krwi podarowało po-
nad 58 tysięcy osób z baz DKMS. 
Dziś każdego dnia komórki ma-
cierzyste na całym świecie oddaje 
co najmniej 18 dawców DKMS.

Do tematu wrócimy w kolej-
nym numerze CLI. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Wystarczy pobrać wymaz z ust takim patyczkiem i wypełnić ankietę DKMS

Ania czeka na nasz gest
LIPNO  Ruszyły przygotowania do dnia dawcy szpiku organizowanego dla 7-letniej Ani Ceklarz. – Rejestra-
cja będzie odbywać się w Lipnie, Tłuchowie, Chrostkowie i Wielgiem w niedzielę 4 marca – mówi przedsta-
wicielka fundacji DKMS

Lipno

Ferie z biblioteką
Do 10 lutego potrwają zapisy na zajęcia zimowe or-
ganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną dla 
dzieci spędzających ferie w mieście.

Tradycyjnie, tuż przed feria-
mi zimowymi, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Lipnie otwiera szero-
ko drzwi dla dzieci i ich rodziców. 
Listy uczestnictwa w przygoto-
wywanych zajęciach już czekają, 
a rodzice i opiekunowie prawni 
mają czas do 10 lutego na dopi-
sanie swojej pociechy do grona 
szczęśliwców, którzy w feryjne 

czwartki będą się spotykać w czy-
telni naszej książnicy, by atrakcyj-
nie i bezpiecznie spędzić czas, za-
wrzeć nowe znajomości i zdobyć 
umiejętności oraz doświadczenia 
plastyczne, czytelnicze i nie tyl-
ko.

– Ferie zimowe zbliżają się 
wielkimi krokami, dlatego już 
teraz warto zarezerwować sobie 
czas na biblioteczne wydarzenia 
– przekonuje dyrektor miejskiej 
biblioteki w Lipnie Ewa Charyton. 
– Zapraszamy dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym do spędzenia 
ferii zimowych w sposób cieka-
wy i kreatywny. Zajęcia odbywać 
się będą w czytelni i oddziale dla 
dzieci, przy ulicy Piłsudskiego 22, 
w czwartki 15 lutego i 22 lutego, 
w godzinach od 9.00 do 13.00, 
z przerwą na śniadanie. Do udzia-
łu dziecka w feriach zimowych 
w bibliotece obowiązuje zgło-
szenie oraz pisemne oświadcze-
nie rodzica lub opiekuna. Zapisy 

przyjmować będziemy do 10 lute-
go w wypożyczalni dla dorosłych. 
Ilość miejsc jest ograniczona.

Wiemy już, że w programie 
zajęć bibliotecznych znajdą się 
gry i zabawy edukacyjne, głośne 
czytanie, zajęcia plastyczne i lite-
rackie, konkursy, zagadki literac-
ki, spotkania z ciekawymi ludźmi. 
To w czwartki, ale w pozostałe dni 
ferii książnica też czekać będzie 
na odpoczywających od nauki 
uczniów. Młodzi czytelnicy od-
wiedzający bibliotekę będą mogli 
korzystać ze stanowisk kompu-
terowych i bezpłatnego dostępu 
do internetu w czytelni. Ponadto 
codziennie w godzinach otwarcie 
biblioteki do dyspozycji będą gry 
planszowe: warcaby, szachy, do-
mino, puzzle.

– Na najmłodszych czeka 
„Kącik Malucha” z bogatym zbio-
rem książek-zabawek, z malowan-
kami i przyborami plastycznymi. 
Zapraszamy – zachęca dyrektor 
Charyton.

Zajęcia w bibliotece są oczy-
wiście bezpłatne. Warto dołączyć 
do grupy uczestników i atrakcyj-
nie spędzić czas. My też tam bę-
dziemy. Relacje z zajęć opubliku-
jemy na naszych łamach.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Bawili się z mikołajem
W miniony piątek społeczność Szkoły Podstawowej 
w Maliszewie bawiła się na balu choinkowym. Były 
prezenty i tańce z mikołajem.

Gmina Lipno

To był wspaniały bal. Sala gim-
nastyczna wypełniła się po brzegi 
uczniami, były tańce i gorące ryt-
my modnych w tym sezonie prze-
bojów, a do tego mnóstwo niespo-
dzianek.

– W piątek w naszej szkole 
odbyła się zabawa choinkowa dla 
uczniów klas I-VII oraz dla dzieci 
z punktu przedszkolnego i oddzia-
łu przedszkolnego – opowiada na-
uczycielka Joanna Słaboszewska. 
– Wszystkie dzieci bawiły się pod 
okiem wychowawców i nauczy-

cieli oczekując z niecierpliwością 
przybycia mikołaja, w rolę którego 
doskonale wcielił się pan Miłosz Si-
kora – pracownik szkoły. Cała spo-
łeczność szkolna powitała świętego 
gromkimi brawami, ochoczo pre-
zentując układy taneczne. 

Taniec z mikołajem to nie 
wszystko. Każde dziecko otrzyma-
ło paczkę ze słodyczami. Upominki 
sfinansowane zostały z funduszy 
komitetu rodzicielskiego.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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Dzieci z klas zerowych skęp-
skiej podstawówki lubią głośne 
czytanie, chętnie uczą się czytać, 
a na lekcje biblioteczne promu-
jące czytelnictwo i odwiedzanie 
książnic czekają z utęsknieniem. 
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Skępem wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom czytelni-
ków i potencjalnych czytelników 
w każdym wieku i prowadzi sze-
reg działań na rzecz najmłod-
szych mieszkańców gminy Skępe.

– Bardzo dużym zaintere-
sowaniem zarówno ze strony 
dzieci jak i nauczycieli cieszą się 
lekcje biblioteczne –mówi dyrek-
tor skępskiej książnicy publicznej 
Jerzy Kowalski. – Tematem kolej-
nych już zajęć był świat zawodów. 
W trakcie spotkania zatytułowa-
nego „Kim chcę zostać?” dzieci 
poznały kilka ważnych zawodów, 
które towarzyszą każdemu w ży-
ciu codziennym.

Dzieci z zaciekawieniem 
wsłuchiwały się w kolejne bajki 

czytane przez dyrektora biblio-
teki. Dodatkową atrakcją była 
możliwość uczestniczenia w po-
znawaniu kolejnych opowiadań. 
Książeczki zamiast wyrazów za-
wierały ilustracje obrazkowe, 
którymi zastąpiono niektóre sło-
wa, dzięki czemu poprzez rozpo-
znawanie obrazków dzieci mogły 
aktywnie uczestniczyć w czyta-
niu.

– Dużo radości dzieciom 
sprawiły wiersze Jana Brzechwy, 
czytane w drugiej części zajęć, 
w których każdy mógł dla siebie 
znaleźć jakiś morał i jakąś na-
ukę – wspomina Kowalski. – Na 
zakończenie, po wysłuchaniu 
bajki o „Kopciuszku” uczniowie 
ilustrowali szablony z postacia-
mi z bajek. Radość na twarzach 
dzieci i ich wielkie zaangażowanie 
w trakcie lekcji pozwalają sądzić, 
że zajęcia biblioteczne są przez 
dzieci lubiane i oczekiwane.

Lidia Jagielska

26 styczni odbyło się podsu-
mowanie programu „Żyć zdro-
wo i zapobiegać nowotworom”. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kikole odebrali nagrody, wy-
różnienia oraz certyfikat progra-
mu. SP w Kikole od lat promuje 
zdrowy styl życia oraz prowadzi 
szeroką ofertę profilaktyczną. 

Uczniowie brali udział w licz-
nych konkursach o tematyce 
zdrowotnej, np. „Racjonalnie się 
odżywiasz, zdrowie wygrywasz”,  
„Żyj smacznie i zdrowo”, „Szkoła 
wolna od dopalaczy”, „Śniada-
nie daje moc”, „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu życia”, 
„Olimpiada Promocji Zdrowego 

Stylu Życia” i wiele innych. Szko-
ła brała udział w ogólnopolskich 
programach edukacyjno-pro-
filaktycznych „Trzymaj formę”  
oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
organizowała happeningi, biegi 
uliczne, lekcje otwarte, konkursy 
plastyczne itp.

Te wszystkie działania i po-
dejmowane przedsięwzięcia były 
możliwe dzięki bardzo dobrej 
współpracy z władzami gminy, 
Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, ośrod-
kiem zdrowia oraz Państwową 
Inspekcją Sanitarną w Lipnie. 
Koordynatorami programów re-
alizowanych przez szkołę byli 
nauczyciele: Anna Kroplewska, 
Beata Orylska, Marzanna Jagiel-
ska, Renata Górska, Marek Śmu-
żyński oraz Elżbieta Mielicka. 
Nad ich realizacją czuwała Kata-
rzyna Marczewska – przedstawi-
ciel sanepidu w Lipnie.

(ak), fot. nadesłane

Na zdjęciu laureaci konkursów, uczniowie klas II c i III c gimnazjum 
oraz VI b i VII b szkoły podstawowej

Zaplanowali przyszłośćPromują zdrowy tryb życia
„Kim zostanę, gdy dorosnę?” to hasło lekcji bibliotecz-
nych przeprowadzonych w miniony piątek w zerów-
kach Szkoły Podstawowej w Skępem przez Jerzego 
Kowalskiego z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej.

Szkoła Podstawowa w Kikole brała udział w programie organizowanym przez 
Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Kurato-
rium Oświaty oraz Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Bydgoszczy 
pod hasłem „Szkoła w profilaktyce onkologicznej”.

SkępeKikół

Święty rozdał prezenty
GMINA WIELGIE  Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem ferii na szkolnej choince bawili się uczniowie 
SP w Zadusznikach. Punktem kulminacyjnym sobotniej imprezy była oczywiście wizyta św. mikołaja

Impreza w sali OSP Zaduszniki 
rozpoczęła się już o godz. 13.00. Nie 
brakowało muzyki na żywo, a dzie-
ci mogły brać udział w konkursach. 
Z każdą godziną bal się rozkręcał. 
Warto podkreślić, że był też plebi-
scyt na najładniejsze stroje karna-
wałowe. – Zabawa jest super jak 
co roku. Bawię się z kolegami, a za 
moment będą prezenty – mówi 
Szymon z trzeciej klasy.

O godz. 16.00 na sali pojawił 
się św. mikołaj, by rozdać dzieciom 
upominki. Impreza trwała do godz. 
17.00, a obszerną fotorelację może-
cie zobaczyć na naszej stronie in-
ternetowej lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

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

oprac. (ToB)

Emeryci i renciści łatwiej przekażą 1 proc. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji 
podatkowych za ubiegły rok. Dokumenty tra� ą do odbiorców 
nie później niż do końca lutego. Emeryci i renciści, którzy nie ko-
rzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym 
oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, 
której chcą przekazać 1 proc. podatku. Co ważne, nie muszą sa-
modzielnie wypełniać zeznania. Rozliczeń dokona za nich urząd 
skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS. 
Wcześniej rencista, który chciał podzielić się swoim podatkiem, 
musiał wypełniać zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) na 
podstawie rozliczenia otrzymanego z ZUS. 

Nowa służba w policji 

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o policji. Propo-

nowane przepisy zakładają powołanie służby kontr-

terrorystycznej, która będzie składać się z podod-

działu centralnego oraz samodzielnych pododdziałów 

kontrterrorystycznych. Dzięki temu wsparcie otrzy-

mają jednostki organizacyjne policji w warunkach 

szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia 

specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej 

taktyki działania. Planowany termin przyjęcia projek-

tu przez rząd to I kwartał tego roku.

Elektroniczne legitymacje szkolne

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych 
tra� ł projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplo-
mów państwowych i innych druków szkolnych, przygotowa-
ny przez resort edukacji narodowej. Przepisy obejmują m.in. 
możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji 
szkolnych już od września 2018 roku. Rozporządzenie okre-

śla też warunki i tryb wydawania poszczególnych doku-
mentów m.in. dla nowego ustroju szkolnego. 

Sejm za zaostrzeniem kar

W miniony piątek Sejm RP przyjął przepisy za-ostrzające kary za znęcanie się nad zwierzętami. Za zabijanie zwierząt lub znęcanie się nad nimi grozić będą trzy, a nie tak jak dotychczas – dwa lata pozbawienia wolności. Za przestępstwo do-konane ze szczególnym okrucieństwem spraw-ca tra�  do więzienia nawet na pięć lat. Obliga-toryjne ma być orzekanie przez sąd nawiązki, w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, na cel związany z ochroną zwierząt.

Poniedziałki dla lekarzy

5 lutego ruszyły „Poniedziałki dla lekarzy”, czyli indywidualne konsul-
tacje w zakresie e-ZLA. W każdy poniedziałek ZUS zaprasza wszyst-
kich specjalistów, posiadających uprawnienia do wystawiania zwolnień 
lekarskich, na bezpłatne indywidualne konsultacje. Pracownik ZUS
-u omówi sposób wystawiania e-ZLA oraz nową metodę podpisywania 
zwolnień elektronicznych. W trakcie spotkania będzie możliwość za-
łożenia pro� lu PUE i pobrania certy� katu do podpisywania zwolnień. 
Konsultacje odbywać się będą w godz. 15.00-18.00. Miejsca: Rypin – 
Mławska 12, Golub-Dobrzyń – 1000-lecia 25, Lipno – Mickiewicza 43, 
Brodnica – Mały Rynek 5. 

Polityka mieszkaniowa w rękach premiera 

Została uchwalona nowelizacja ustawy o dzia-
łach administracji rządowej, autorstwa Rady 
Ministrów. Jej zapisy przewidują, że za politykę 
mieszkaniową państwa ma odpowiadać Kancela-
ria Prezesa Rady Ministrów. Zajmie się ona koor-
dynacją, nadzorem i przygotowywaniem projektów 
przepisów. Z kolei architekturą w zakresie estetyki 
przestrzeni publicznej zajmie się Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Od marca ograniczenie handlu 

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograni-
czającą handel w niedziele. Od 1 marca w każdym miesiącu będą dwie 
niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku zo-
stanie utrzymana tylko ta ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie 
obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu 
w roku. Wolne od handlu będą jedynie: dwie niedziele handlowe przed 
świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i ostatnie niedzie-
le: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. W wigilię Bożego Narodze-
nia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie 
możliwy tylko do godz. 14.00.
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Co się dzieje 
ze świniami?

Łatwiej o własny ubój

Spadkami cen skupu trzody chlewnej zainteresowała 
się Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia doty-
czącego uboju zwierząt na własne potrzeby. Na razie 
zapowiada się, że procedura będzie prostsza. 

Rynek

Prawo

Ile warta bioasekuracja?
NIK  Bioasekuracja to zbiór działań, które mają zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła, że jest nieskuteczna i droga

Samorząd rolniczy naszego 
województwa 22 stycznia wysłał 
pismo do ministra Krzyszto-
fa Jurgiela. Wskazuje w nim, że 
kryzys na rynku trzody chlewnej 
utrwalił się, a zjawisko spadku 
cen trudno wytłumaczyć sobie 
tzw. świńską górką.  

Spadek cen rozpoczął się je-

sienią ubiegłego roku. Obecnie 
cena za kg wynosi 3,50-3,80 zł. 
Oznacza to, że obecnie rolnicy nie 
zarabiają nawet na pokrycie kosz-
tów produkcji. Samorząd rolniczy 
stara się doszukać przyczyn kry-
zysu. Od kilku lat maleje liczeb-
ność polskich stad, więc odpada 
argument o nadprodukcji. Jednym 
z przypuszczeń jest ograniczenie 
importu świń przez Chiny. 

Samorząd rolniczy wnio-
skuje o uruchomienie skupu na 
potrzeby rezerw materiałowych, 
przyśpieszenie dopłat bezpośred-
nich oraz udzielenie rekompen-
sat gminom, które umarzają po-
datki rolne producentom trzody 
chlewnej. Ministra zaproszono na 
spotkanie z hodowcami do pod-
toruńskiego Przysieka. 

(pw)

Od 2004 roku zabić np. świ-
nię w gospodarstwie mogła tylko 
osoba pełnoletnia, po przeszko-
leniu i 3-miesięcznej praktyce na 
stanowisku ubojowym. Przepis 
był restrykcyjny i, zdaniem resor-
tu rolnictwa, należy go złagodzić. 
Według nowych pomysłów, uboju 
będzie mogła dokonać osoba, któ-
ra ma ukończone 18 lat i szkole-
nie teoretyczne (żeby nie zadawać 
zabijanym zwierzętom dodatko-
wego bólu i cierpienia). Odpadnie 
obowiązek odbycia praktyki. 

„Wprowadzenie zmian w roz-
porządzeniu pozwoli na zasto-
sowanie przepisów tego rozpo-
rządzenia do uboju na użytek 
własny cieląt w wieku do szóstego 
miesiąca życia, świń, owiec i kóz. 
Jednocześnie utrzymane zosta-
ją istotne wymagania dotyczące 
kwalifikacji osób dokonujących 
zawodowo uboju, niezależnie od 
miejsca przeprowadzenia tego 
uboju” - argumentuje minister-
stwo.

(pw)

ASF pojawił się w Polsce 
w 2014 roku. Od tej pory stwier-
dzono jego obecność w ponad 
100 gospodarstwach. Rok później 
wprowadzono program bioaseku-
racji. Obowiązuje w gminach, na 
terenie których stwierdzono ASF. 
NIK oceniła, że program nie speł-
nił swojej roli, ponieważ wirus się 
rozprzestrzeniał. 

– Nieskuteczność podejmo-

wanych działań wynikała przede 
wszystkim z niewłaściwego przy-
gotowania programu oraz jego 
nierzetelnej realizacji - czytamy 
w publikacji NIK. Podano także 
konkretny przykład. Średni koszt 
dostosowania gospodarstwa do 
zasad bioasekuracji wynosi ok. 33 
tys. zł. W efekcie w pełni zabezpie-
czonych zostało zaledwie 6 proc. 
gospodarstw. Zanim na terenie 
wschodnich powiatów pojawił się 
wirus, tylko 10 proc. gospodarstw 
było zabezpieczonych przez cho-
robami zakaźnymi. 

– Nadzór sprowadzał się do 
bezkrytycznego przyjmowania od 
powiatowych lekarzy weterynarii 
informacji o uznawaniu gospo-
darstw za spełniające najwyższy 

stopień bioasekuracji, pomimo że 
liczba likwidowanych stad wskazy-
wała na niepełną realizację celów 
programu. Często w protokołach 
sporządzanych przez Inspekcję 
Weterynaryjną stan zabezpieczeń 
podawano jako prawidłowy, mimo 
iż tak nie było. Stwarzało to pozory 
zabezpieczenia przed zakażeniami, 
a dowodem tego było wystąpienie 
ASF w gospodarstwie uznanym za 
spełniające wszelkie wymogi bio-
asekuracji - dodaje NIK. 

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odpiera zarzuty tłuma-
cząc, że w miejscach, gdzie wpro-
wadzono zasady bioasekuracji, 
przypadki ASF nie powtórzyły się. 

(pw)

Środki ochrony roślin

Bezpieczna uprawa
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zadebiutowa-
ło w internecie ze specjalną stroną dla rolników. Moż-
na na niej upewnić się, czy oferowane środki ochrony 
roślin są bezpieczne. 

Strona www.bezpiecznaupra-
wa.org ma promować zakup rolni-
czej chemii z pewnych źródeł. Le-
galne środki ochrony roślin muszą 
być zarejestrowane przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Te niele-
galne najczęściej zakupić można 
na bazarach lub od szemranych 
pośredników, przeważnie nie za-
wierają etykiet w języku polskim. 
Światełkiem alarmowym dla ku-
pującego powinna być niemożność 
uzyskania faktury od sprzedawcy. 

Oprócz utraty plonów, rolnikom 
kupującym lewy towar grozi także 
zabranie dotacji i certyfikatów. 

Strona PSOR nie zawiera zbyt 
wielu szczegółowych danych. To 
raczej przewodnik dla rolników, 
w którym mogą łatwo sprawdzić, 
czy zakupiony przez nich towar 
jest legalny. Są także filmiki, pod-
powiadające w jaki sposób doko-
nywać świadomych zakupów. 

(pw)

Zaproszenie

Szkolenia dla młodych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy złożyli dokumenty w ra-
mach programu „Premie dla młodych rolników”, Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń.

Pierwsze szkolenia - podczas 
których rolnicy dowiedzą się, jak 
wywiązać się ze zobowiązań za-
wartych i biznesplanie - zaplano-
wano na koniec lutego, ostatnie 
na połowę marca. Odbędą się 
w trzech punktach: Minikowie, 
Zarzeczewie i Przysieku. Z uwagi 
na obszar wychodzenia naszych 
tygodników, podajemy terminy 
dla Zarzeczewa i Przysieka. 

Premia na rozwój dla mło-
dych rolników wynosiła 100 tys 
zł. 70 proc. tej kwoty rolnik mógł 
przeznaczyć na zakup środków 
trwałych Konieczne było także 
sporządzenie biznesplanu. 

(pw)

-. Tytuł szkolenia Data Godzina Miejsce
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie 23 marca 10:00 Zarzeczewo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym 28 marca 10:00 Przysiek

3. Integrowana ochrona roślin 16 marca 10:00 Przysiek

4. Integrowana ochrona roślin 20 marca 10:00 Zarzeczewo

5. Integrowana ochrona roślin 21 marca 10:00 Zarzeczewo
6. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 23 lutego 10:00 Zarzeczewo
7. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 26 lutego 10:00 Zarzeczewo
8. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 12 marca 10:00 Przysiek
9. Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych 13 marca 10:00 Przysiek
10. Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych 27 marca 10:00 Zarzeczewo
11. Technologia produkcji roślin zbożowych 27 lutego 10:00 Przysiek
12. Technologia produkcji roślin zbożowych 19 marca 10:00 Zarzeczewo
13. Technologia produkcji roślin zbożowych 22 marca 10:00 Zarzeczewo
14. Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie 2 marca 10:00 Zarzeczewo
15. Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie 14 marca 10:00 Przysiek
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Wąbrzeźno
 9 lutego od godz. 17.30 Wąb rzeski Dom Kultury organizuje kolejną 

odsłonę zabaw z animatorami dla dzieci w wieku 6-11 lat. Tym razem będą to 
„Karnawałowe Animki”. 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 zaprasza na bezpłatny spek-
takl teatralny dla dzieci pt. „Tam, gdzie mieszkają lalki…”. Wykonawcami przed-
stawienia 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. 

 9 marca o 18.00 w domu kultury będzie można obejrzeć spektakl Teatru Afisz 
pt. „Afket, czyli qui pro quo”, organizowany z okazji Dnia Kobiet. To krótkie, dow-
cipne historie o miłości, opowiedziane w autorskich piosenkach. Bilety do nabycia 
w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 25 zł/osoba, natomiast 
cena biletów grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 20 zł/osoba. Rezerwacja do 
27 lutego. 

Golub-Dobrzyñ 
 1 marca o 18.00 w Domu Kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golu-

biu-Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać 
się kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

 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.szafarnia.art.pl.  

Rypin
 8 lutego o 14.00 w bibliotece planowane jest kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Tym razem będzie mowa o książce Agnieszki Wojdowicz „Klara”. 
Wstęp bezpłatny. 

 14 lutego o 18.00 Rypiński Dom Kultury i stowarzyszenie Inicjatywa 
organizują w Galerii Młyn „Wieczór Walentynkowy”. Każdy będzie mógł zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w ogromnym sercu, spocząć na ławce zakochanych 
i zgarnąć walentynkowy gadżet. 

 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 przewod-
nim tegorocznych warsztatów jest „Rypin na Marsie”. 

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

Lipno
 W czwartek 8 lutego o 17.00 nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 

organizują w kinie Nawojka przedstawienie charytatywne pt. „Dobro i zło”. Dochód 
z przedsięwzięcia zostanie przekazany dla Ani Ceklarz, podopiecznej Fundacji Po-
mocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. Ania od urodzenia cierpi na 
ostrą białaczkę limfoblastyczną. Aby zobaczyć przedstawienie, wystarczy nabyć 
cegiełkę w sekretariacie szkoły. 

 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?Filmowe nowości 
GOLUB-DOBRZYŃ  W najbliższy weekend do Golubia-Dobrzy-
nia zawita Kino Objazdowe Ferment. W Domu Kultury będzie 
można zobaczyć takie filmy jak: „Plan B”, „Narzeczony na niby” 
czy „Podatek od miłości” 

Seanse odbędą się zarówno 
w sobotę, jak i w niedzielę. Nie za-
braknie propozycji dla najmłod-
szych. Będzie można obejrzeć film 
animowany „Fernando”, o przy-
godach przyjacielskiego, młodego 
byczka, który przez przypadek 
zostaje zwerbowany do walk na 
arenie. Drugi film dla dzieci to 
„Pszczółka Maja. Miodowe Igrzy-
ska”. To kolejna część szalonych 
i zabawnych przygód najsłynniej-
szej pszczółki świata. Tym razem 
Maja i Gucio wezmą udział w mię-
dzyłąkowych igrzyskach sporto-
wych, których stawka okaże się 
wyjątkowo wysoka.

Wyjątkowo interesująco za-
powiada się „Plan B” – komedio-
dramat w reżyserii Kingi Dębskiej. 
Bohaterów poznajemy kilkana-
ście dni przed walentynkami, gdy 
w ich życiu wydarza się coś cał-
kiem nieoczekiwanego. Sytuacje, 
z którymi się konfrontują, pro-
wadzą do zaskakującego finału. 
W rolach głównych: Marcin Doro-
ciński, Kinga Preis, Edyta Olszów-
ka i Roma Gąsiorowska. 

Fanów polskich komedii ro-

mantycznych nie może zabrak-
nąć na golubskiej premierze filmu 
„Narzeczony na niby” Bartosza 
Prokopowicza. Główna bohaterka 
Karina próbuje stworzyć pierw-
szy, szczęśliwy związek. Jedno 
nieprzewidziane zdarzenie i jed-
no kłamstwo zamienia jej upo-
rządkowane życie w emocjonalny 
rollercoaster. W obsadzie m.in. 
Julia Kamińska, Piotr Adamczyk, 
Tomasz Karolak, Sonia Bohosie-
wicz i Piotr Stramowski. 

W podobnym klimacie utrzy-
many jest obraz „Podatek od mi-
łości” Bartłomieja Ignaciuka. Po-
znamy historię Mariana, któremu 
wydaje się, że potrafi uwieść każ-
dą kobietę. W pewnym momencie 
trafia na sprytną inspektor po-
datkową Klarę, która postanawia 
sprawdzić, czy nasz bohater nie 
jest przypadkiem oszustem. 

Filmowe propozycje uzupeł-
nia „Cudowny chłopak” w reży-
serii Stephena Chbosky’ego. To 
opowieść o Auggiem, który od 
urodzenia ma zdeformowaną 
twarz. W nowej szkole chłopiec 
chce udowodnić rówieśnikom, że 

piękno to więcej niż wygląd.
Bilety w cenie: 16 zł – nor-

malny, 13 zł – ulgowy, 11 zł – gru-
powy. Rezerwacji można dokony-
wać pod adresem: rezerwacje@
ferment.com.pl lub telefonicznie: 
797 358 360. Przedsprzedaż: eko-
bilet.pl/kino-ferment. 

(ToB)

HARMONOGRAM 
SEANSÓW

sobota, 10 lutego:
10.00 – Fernando
12.00 – Cudowny chłopak 
14.15 – Pszczółka Maja. 
             Miodowe Igrzyska 
16.00 – Narzeczony na niby 
18.15 – Podatek od miłości
20.30 – Plan B

niedziela, 11 lutego:
09.30 – Pszczółka Maja. 
              Miodowe Igrzyska
11.15 – Fernando 
13.15 – Cudowny chłopak 
15.30 – Narzeczony na niby 
17.45 – Plan B 
19.30 – Podatek od miłości 

Wąbrzeźno

Muzyczne walentynki 
W niedzielę 11 lutego o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury koncert pt. „Miłość 
kroczy po ziemi” zagrają ludowi artyści z Kaniova. 

Publiczność będzie mogła 
usłyszeć m.in. Olenę Smilianską, 
która wykona ukraińskie utwory 
ludowe, a także światowe prze-
boje z repertuaru np. Celine 
Dion, Whitney Houston oraz Bo-
ney M. 

– Artystka jest mistrzynią 

śpiewu wokalne-
go, zwyciężczynią 
wielu konkursów 
i festiwali kra-
jowych i mię-
dzynarodowych. 
W 2001 roku 
ukończyła stu-
dia magisterskie 
sztuki wokalnej 
na Kijowskim 
Uniwer s y tec ie 
Pedagogicznym 
– informuje 
WDK. 

W Wąbrzeź-
nie wystąpi tak-
że Ludmila Sal-
tykowa, dyrektor 
Szkoły Sztuki, na-
uczycielka śpie-
wu i dyscyplin 
wokalno-chóral-
nych. Uczestni-

czy w koncertach i kulturalnych 
wydarzeniach w Kaniowie, na 
Ukrainie oraz zagranicą. 

– Repertuar Ludmily jest 
bardzo różnorodny, są to pio-
senki ludowe w nowoczesnej 
aranżacji, popularne utwory es-
tradowe, jazzowe i klasyczne ro-

manse. W jej twórczym dorobku 
znajdziemy piosenki w języku 
ukraińskim, rosyjskim oraz an-
gielskim – podają organizatorzy. 

Niedzielny koncert uświetni 
występ Zespołu Tańca Ludowego 
„Kanivchanka”. Grupa koncertu-
je na Ukrainie, w Polsce, Esto-
nii, Niemczech, Francji. Artyści 
w swoim repertuarze mają po-
nad 30 kompozycji choreogra-
ficznych z różnych regionów 
Ukrainy, a także świata. „Kani-
vchanka’’ pod kierownictwem 
Alexandry Goridko daje ponad 
100 koncertów rocznie. 

– Tego rodzaju spotkania 
propagują kulturę ukraińską, 
promują wielokulturowość oraz 
są sposobem na miłe spędzenie 
tego wyjątkowego popołudnia. 
Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby poznać talent i artyzm 
artystów krzewiących kulturę 
ukraińską – zachęcają organiza-
torzy. 

Bilety w cenie 10 zł do naby-
cia w kasie WDK, od poniedziałku 
do piątku w godz. 12.00-16.00.

(ToB)
fot. WDK
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20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 60
09:20 Blondynka odc. 72 - serial
10:20 Doktor Quinn odc. 20 s. 3 - serial
11:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 13
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3258 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 25 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 195 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:15 Warto rozmawiać 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Józef Zator-Przytocki pseudonim 
 Czeremosz - dokumentalny 
00:45 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 145 - serial 

06:20 Szpital odc. 249 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 182 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 5 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 524 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 183 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 423 - serial 

14:55 Szpital odc. 250 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 525 - serial 

20:00 Moulin Rouge 

22:35 Z Archiwum X 

 odc. 4 s. 10 - serial

23:40 Szczęśliwe święta 

 - komediodramat 

01:30 Moc magii odc. 38

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 11 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 65
09:00 Esmeralda odc. 135 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 136 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 13 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 347 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 44 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 164
15:00 Detektywi w akcji odc. 45 - serial
16:00 Esmeralda odc. 137 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 1 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 14 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 143 - serial
21:00 Sekcja 8. - sensacyjny 
23:05 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 140 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 38

06:00 To moje życie! 
 odc. 222 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 22 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list 
 odc. 8 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 86 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 7 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 8 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Mały - komedia 
21:55 Życie - komedia kryminalna 
00:10 Bal maturalny - horror 

08:10 Zakładka odc. 6

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Grający z talerza 

 - obyczajowy 

11:00 Dom odc. 6 - serial

12:50 Dom odc. 7 - serial

14:35 Informacje kulturalne 

14:55 Kolejność uczuć 

 - melodramat 

16:30 Chuligan literacki 

17:05 Kocie ślady - kryminalny 

18:40 Leonard Bernstein 

 - Więcej niż jedno życie 

 - dokumentalny 

19:45 Poza starością - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 29

22:20 Tropicalia - dokumentalny 

23:55 Fotograf - thriller 

02:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 466
06:55 Gdzie rosną poziomki? 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:10 Królowa Bona odc. 3 - serial
10:20 Nowe Ateny odc. 72
11:10 Flesz historii 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 2 - serial
11:45 W mniejszości siła 
12:55 Było, nie minęło -
  kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 76
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 79 - serial
14:55 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6 - dokumentalny 
16:00 Twórcy naszej tradycji 
 odc. 4 - dokumentalny 
16:55 Krótka historia odc. 18
17:05 Taśmy bezpieki 
17:40 Królowa Bona odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 36
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 6 - serial
21:30 Miasto z morza odc. 3
22:20 Spór o historię odc. 17
23:00 Koniec świata - dokumentalny 
23:50 Ośmiornica odc. 68 s. 8 - serial
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków  - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 W promieniach miłosierdzia 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Matka Boża z Orłem Białym 
 - Sanktuarium Rokitniańskie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Błogosławiony męczennik 
 - dokumentalny 
14:00 Listy do Eleny - obyczajowy 
15:45 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 W góreckim domku ogrodnika 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 24 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 12 - serial
06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 10 - serial
07:05 M jak miłość odc. 223 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1798 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 536 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 80 - serial
13:45 Na sygnale odc. 137 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 83 s. 7 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 20
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 45 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 19 - serial
19:25 Mini audycja - Koło fortuny 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1798 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
20:40 Wszystkiego zabawnego odc. 2
21:10 The Good Doctor odc. 9 - serial
21:55 Misery - thriller psychologiczny 
23:50 Cała ona - komedia romantyczna 
01:35 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2182

10:55 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

12:00 Szkoła odc. 286 - serial 

13:00 19+ odc. 193 - serial 

13:30 19+ odc. 194 - serial 

14:00 Szpital odc. 430 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8

16:00 Szkoła odc. 287 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

18:00 Szpital odc. 431 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 87

19:50 Uwaga! odc. 5215

20:10 Doradca smaku odc. 5

20:15 Na Wspólnej odc. 2626 - serial

20:55 Milionerzy odc. 58

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15

22:35 Sztos - sensacyjny 

00:30 Przetrwanie - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 615 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 312 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 313 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 120 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 607 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 228 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 421 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2627 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 667 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3568
16:30 Na ratunek 112 odc. 111 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 99 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2628 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 481 - serial
20:05 Dorwać byłą 
 - komedia romantyczna 
22:40 Łatwa dziewczyna - komedia 
00:40 Wojownik - dramat obyczajowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:30 Chuligan literacki 13:20 Sensacje XX wieku

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

Bohaterka jest odważna i niezależna do tego stopnia, 
że dla dobra dziennikarskiego śledztwa rezygnuje 
z pojawienia się w sądzie, gdzie czeka ją proces 
za napaść na policjanta. Wymiar sprawiedliwościi 
wydaje więc nakaz aresztowania, a w pogoń za 
bohaterką rusza jej były mąż. 

Olive jest nieśmiałą uczennicą liceum. Pewnego 
dnia w konsekwencji jej niewinnego kłamstwa, 
ktoś zaczyna rozpowiadać plotkę o jej rzekomej 
rozwiązłości. Olive postanawia obrócić ją w atut 
i tym samym poprawić pozycję w szkole. Niestety, 
sprawa wymyka się spod kontroli.

„Łatwa dziewczyna”
(2010r.) Polsat 22:40

„Dorwać byłą”
(2010r.) Polsat 20:05



Piątek, 9 lutego 2018

17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 21
09:20 Ojciec Mateusz odc. 195 - serial
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 21 s. 3 - serial
11:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 14
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3259 - telenowela
18:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 20
21:35 Człowiek w żelaznej masce 
 - historyczny 
23:55 Gintrowski - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 146 - serial 

06:20 Szpital odc. 250 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 183 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 5 - serial

09:10 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 525 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 184 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 424 - serial 

14:55 Szpital odc. 251 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial 

20:00 Czarna owca - komedia 

21:45 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western 

23:55 Zabójcza broń odc. 17 - serial

00:55 Nie z tego świata 

 odc. 20 s. 5 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 66
09:00 Esmeralda odc. 137 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 1 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 14 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
13:00 Galileo odc. 642
14:00 Galileo odc. 643
15:00 Detektywi w akcji odc. 46 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 2 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 3 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 15 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 6 - serial
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 140 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
 odc. 141 - serial
23:20 Halo 4: Naprzód do świtu 
 - fi lm SF 
01:00 Rude Tube 

06:00 To moje życie! 
 odc. 223 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw o
 dc. 28 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 16 - serial
10:00 Magnum odc. 1 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 9 - serial
14:45 Królowa serc odc. 87 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 7 - serial
16:45 13. posterunek odc. 8 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
20:00 Hellboy: Złota armia 
 - fantastyczny 
22:25 13. dzielnica - ultimatum 
 - sensacyjny 
00:25 Życie - komedia kryminalna 

08:10 Kronos odc. 1, 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Kocie ślady - kryminalny 

11:00 Dom odc. 8 - serial

12:40 Dom odc. 9 - serial

14:30 Jak zdobyć pieniądze, 

 kobietę i sławę - komedia 

15:30 Muzyka w Opactwie 

16:15 Nienasyceni odc. 5

16:45 Ferdydurke - psychologiczny 

18:30 Rujnowanie pamięci 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 92 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Polowanie - dramat obyczajowy 

22:20 Tygodnik kulturalny 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 30

23:25 Earth, Wind & Fire Experience 

 feat. Al McKay play Avo Session 

00:55 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 467
07:00 Twórcy naszej tradycji 
 odc. 4 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 13
08:35 Ukryte skarby odc. 29
09:10 Królowa Bona odc. 4 - serial
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5 - serial
10:40 Podróże z historią odc. 26
11:15 Taśmy bezpieki 
11:45 Sport w TVP - obrazki 
 z wystawy - dokumentalny 
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 36
14:20 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 40 - serial
14:45 Gawędy historyczne odc. 16
15:20 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 - serial
16:25 Urodziłam się 
 pierwszego września 
 - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 12
17:40 Królowa Bona odc. 5 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 34
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 24
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 3 - serial
21:35 Miasto z morza odc. 4
22:30 Szerokie tory odc. 77
23:10 Wieluń. 13 cegieł - dokumentalny 
00:20 Ośmiornica odc. 69 s. 8 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 24 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski  
11:35 Aktywna zima odc. 1
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - 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 Matka Boża z Orłem 
 Białym Centrum duchowości 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom  - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 38 - serial

05:50 Rodzinka.pl odc. 13 - serial
06:25 Podróże z historią odc. 52
07:00 M jak miłość odc. 224 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Program rozrywkowy 
 - mini audycja
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 537 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 81 - serial
13:45 Na sygnale odc. 138 - serial
14:15 Anna Dymna - spotkajmy się 
14:50 Rodzinka.pl 
 odc. 216 s. 11 - serial
15:30 Tygrysy Europy odc. 13 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 46 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 20 - serial
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1800 - serial
20:45 Cała ona - komedia romantyczna 
22:30 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 
00:50 The Good Doctor odc. 9 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 5

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2183

10:55 Ukryta prawda 

 odc. 545 - serial 

12:00 Szkoła odc. 287 - serial 

13:00 19+ odc. 195 - serial 

13:30 19+ odc. 196 - serial 

14:00 Szpital odc. 431 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 9

16:00 Szkoła odc. 288 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

18:00 Szpital odc. 432 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 88

19:50 Uwaga! odc. 5216

20:00 Harry Potter i Książę Półkrwi 

 - przygodowy 

23:25 Aeon Flux - fi lm SF 

01:10 Życie bez wstydu odc. 8 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 616 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 314 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 316 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 121 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 608 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 229 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 422 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2628 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 668 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3569
16:30 Na ratunek 112 odc. 112 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 100 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2629 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 482 - serial
20:10 Kochaj albo rzuć - komedia 
22:45 xXx II: Następny poziom 
 - sensacyjny 
00:55 Replikant - sensacyjny 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Dom 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Harry Potter rozpoczyna kolejny rok nauki 
w Hogwarcie. Szkoła przestaje być bezpiecznym 
miejscem. Śmierciożercy rosną w siłę. Profesor 
Dumbledore pomaga Harry’emu poznać przeszłość 
Voldemorta, wierząc, że tylko w ten sposób młody 
czarodziej przygotuje się do walki ze złem.

Trzecia część komediowej opowieści o rodzinach 
Pawlaków i Kargulów. Seniorowie obu rodów oraz 
ich wnuczka, Ania, otrzymują od Johna Pawlaka 
zaproszenie do Chicago. Kiedy przyjeżdżają na 
miejsce, okazuje się, że John zmarł. 

„Kochaj albo rzuć”
(1977r.) Polsat 20:10

„Harry Potter i Książę Półkrwi”
(2009r.) TVN 20:00



Sobota, 10 lutego 2018

09:45 Korona królów

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:45 Korona królów odc. 22 - serial
10:15 Korona królów odc. 23 - serial
10:50 Korona królów odc. 24 - serial
11:20 Korona królów odc. 25 - serial
11:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
15:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 15
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Do utraty sił - dramat obyczajowy 
22:25 Stażyści - komedia 
00:35 Dlaczego porwałam 
 swojego szefa - komedia 

05:25 Ukryta prawda odc. 147 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Dwóch i pół odc. 7 s. 11 - serial

09:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 3 - serial

10:00 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 3 - serial

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 3 - serial

11:55 Kryminalni odc. 13 - serial

12:55 Kryminalni odc. 1 s. 2 - serial

14:05 Kryminalni odc. 2 s. 2 - serial

15:10 Powrót do Streetsville 

 - dramat obyczajowy 

16:55 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

19:00 Nie cierpię walentynek 

 - komedia romantyczna 

20:55 Love, Rosie 

 - komedia romantyczna 

23:10 Źródło nadziei - dramat wojenny 

01:35 Moc magii odc. 40 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial
08:55 Garfi eld Show - serial
09:20 Tom i Jerry: Magiczna fasola 
 - animowany 
10:20 Jaś Fasola odc. 4 s. 1 - serial
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 345 - serial
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 346 - serial
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 347 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 165
14:55 A Date with Miss Fortune 
 - komedia romantyczna 
17:00 Ostateczny egzamin 
 - dramat kryminalny 
19:00 Galileo odc. 644
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 142 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 143 - serial
00:00 Kruk IV - horror 

06:00 Skorpion odc. 11 s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 45 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 7 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 8 - serial 

09:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial

10:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial

13:25 Przygody Hucka Finna 

 - przygodowy 

15:35 Fanfan Tulipan - przygodowy 

17:35 Powrót do przyszłości - fi lm SF 

20:00 Żądza śmierci - sensacyjny 

21:55 Inferno: Piekielna walka 

 - sensacyjny 

23:55 Mały - komedia 

02:00 Zobacz to! 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 8 - serial

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Docent H. - obyczajowy 

09:50 Piosenki Warsa w Piwnicy 

 pod Baranami 

11:00 Białoruski klimat odc. 5

11:35 Gwiezdny pył - obyczajowy 

12:50 Kazimierz Mikulski 

 - na granicy snu i groteski 

 - dokumentalny 

13:55 Zakochani w Rzymie 

 - komedia romantyczna 

16:00 Wydarzenie aktualne 

16:40 Życie rodzinne 

 - dramat obyczajowy 

18:25 Tygodnik kulturalny  

19:15 Legendy rocka odc. 42 - serial

19:40 Legendy rocka odc. 43 - serial

20:20 Sekrety i kłamstwa 

 - psychologiczny 

22:50 The Cure: Trilogy - Live in Berlin 

00:05 Salvo. Ocalony - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 468
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 6 - serial
07:55 Działo się w Krakowie  
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 6
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 7 - serial
09:05 Siedem życzeń odc. 5 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 124
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 16 - serial
11:35 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
12:35 Amerykańska broń 
 odc. 6 - dokumentalny 
13:35 Szerokie tory odc. 81
14:15 Wielka gra odc. 57
15:05 Spór o historię 
15:45 Był taki ktoś - dokumentalny 
16:55 Różowy balonik 
17:30 Solny skarb UNESCO odc. 6
17:45 Sprawiedliwi odc. 6 - serial
18:30 W poszukiwaniu raju odc. 1
18:55 Generałowie Hitlera 
 odc. 6 - serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 6 s. 1 - serial
21:35 Dziecko jego życia 
 - dokumentalny 
22:20 Starożytni Rzymianie 
 odc. 2 - serial
23:35 Legenda Wieży Eiffl a 
 - dokumentalny 
01:20 Znachor - dramat obyczajowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet 
 Biblijny odc. 12 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 38 - serial
14:40 Edward Stachura z tego świata 
 - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 6 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Msza Święta w intencji 
 Ofi ar katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana 
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 

06:10 Kotiki nowozelandzkie. 
 Walka o przetrwanie 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1348 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Program rozrywkowy 
 - mini audycja 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 12 
22:10 Sztuka zbrodni odc. 5 - serial
23:20 Pamięć absolutna - fi lm SF 
01:10 Rodzinka.pl 
 odc. 222 s. 11 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1049

11:00 Na Wspólnej odc. 2624 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2625 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2626 - serial

12:20 Domowe rewolucje odc. 5 s. 2

13:25 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

13:50 Azja Express odc. 12 s. 2

15:20 Happy Feet: Tupot 

 małych stóp II - animowany 

17:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 8 s. 9

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 89

19:45 Uwaga! odc. 5217

20:00 Jak ukraść księżyc - animowany 

22:00 Czego pragną kobiety - komedia 

00:45 Mucha - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:35 My3 odc. 3

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 5 - srial

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial

09:05 Pada Shrek - animowany 

09:40 Ewa gotuje odc. 290

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 1

10:20 Klik: i robisz, co chcesz 

 - komedia 

12:45 Kochaj albo rzuć - komedia 

15:20 Kabaretowa noc pod gwiazdami 

 - Lidzbark Warmiński 2016 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 137 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 483 - serial

20:10 Sezon na misia - animowany 

22:00 Bad Boys - komedia sensacyjna 

00:40 Życzenie śmierci 4: 

 Pojedynek - sensacyjny 

09:05 Gotowe na wszystko 13:55 STOP Drogówka 09:35 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 09:40 Ewa gotuje

Taneczna pasja Mambo zostaje zaakceptowana 
przez rozśpiewane stado. Teraz chciałby zarazić nią 
swego syna Erica, który nie okazuje w tej kwestii 
entuzjazmu, gdyż marzy o lataniu.

Billy Hope ciężką pracą osiągnął wszystko, czego 
można oczekiwać od życia. Ma kochającą rodzinę 
i wielkie osiągnięcia na ringu. W ciągu jednego dnia 
mężczyzna traci to, co dla niego najważniejsze – 
żona ginie od przypadkowego strzału, córka trafi a 
do rodziny zastępczej.

„Do utraty sił”
(2015r.) TVP 1 20:15

„Happy Feet: Tupot małych stóp II”
(2011r.) TVN 15:20



Niedziela, 11 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 648
09:15 Jak to działa? odc. 146
09:45 Sonda II odc. 73
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 58
10:45 Na imię miał Franciszek odc. 4
11:40 Sekrety mnichów odc. 18 
11:55 Między ziemią a niebem  
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:20 Poldark: Wichry losu 
 odc. 7 s. 2 - serial
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 16
16:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 73 - serial
21:10 Dlaczego porwałam swojego 
 szefa - komedia 
22:50 Droga do zapomnienia 
 - biografi czny 
00:55 Na imię miał Franciszek odc. 4

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 13 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 16 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 11 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial

08:40 Co tygryski lubią najbardziej 

 - obyczajowy 

10:20 Galileo odc. 644

11:30 Bitwa o Ziemię - fi lm SF 

13:50 Stalingrad - dramat wojenny 

16:45 Ona to on - komedia 

19:00 Galileo odc. 645

20:00 Kochanie, poznaj moich kumpli 

 - komedia 

22:00 W ciszy - thriller 

00:00 STOP Drogówka odc. 165 

06:00 Skorpion odc. 12 s. 2 - serial

06:55 Allo, Allo odc. 12 s. 5 - serial

07:25 Allo, Allo odc. 13 s. 5 - serial

08:00 Allo, Allo odc. 14 s. 5 - serial

08:35 Przygody Merlina 

 odc. 11 - serial

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 12 - serial

10:40 Powrót do przyszłości - fi lm SF 

13:00 Najpiękniejsze baśnie 

 odc. 29 s. 6 - fantastyczny 

14:25 Najpiękniejsze baśnie 

 - fantastyczny 

15:40 Milioner w spodenkach 

 - komedia 

17:30 Hellboy: Złota armia 

 - fantastyczny 

20:00 Django - western 

23:20 Maczeta - sensacyjny 

01:25 Wikingowie odc. 6 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 9 - serial

09:00 Scena klasyczna odc. 6

09:50 Trzeci punkt widzenia odc. 223

10:30 Wyspa - krótkometrażowy 

11:15 Sobie król - obyczajowy 

12:10 Sekrety i kłamstwa 

 - psychologiczny 

14:40 Fidelio  

17:05 Pomniki historii odc. 71 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Mąż, żona, dziewczyna i złodziej, 

 czyli sceny miłosne 

 z Shakespeare’a 

19:25 Gwiazdka w Złotopolicach 

20:40 Yesterday - dramat obyczajowy 

22:20 Scena klasyczna odc. 12

23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 223

23:40 Yes Meni idą na rewolucję 

 - dokumentalny 

01:25 Earth, Wind & Fire 

 Experience feat. Al McKay 

 play Avo Session 

06:50 Był taki dzień odc. 469 
06:55 Pod skrzydłami motyla... 
 w Pienińskim Parku Narodowym 
 - dokumentalny 
08:00 Imię moje Kinga 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 7 - serial
09:40 Skarb sekretarza odc. 1 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 51
10:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 29 - serial
11:10 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 17 - serial
12:05 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 - serial
13:10 Egipt odc. 3 - serial
14:05 Szerokie tory odc. 90
14:40 Skłamałam - melodramat 
16:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 42 - serial
16:25 Wielka gra odc. 60
17:20 Ex libris  
17:50 Sprawiedliwi odc. 7 - serial
18:50 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 3 - serial
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Znachor - dramat obyczajowy 
22:50 Wcielenia zła odc. 3 - serial
23:50 Fachowiec - dramat obyczajowy 
01:50 Starożytni Rzymianie 
 odc. 2 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
11:40 Aktywna zima odc. 6
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Wizyta apostolska Jana Pawła II 
 w Grocie Massabielskiej
14:45 Przypowieści Jezusa - serial
14:55 Święty na każdy dzień 
15:00 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - animowany 
15:30 Wywiad z prezesem Polskiej 
 Grupy Zbrojeniowej S.A. 
15:40 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 1 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 23 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 13 - serial
22:20 Procesja dziejów
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:35 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
08:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 15
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
16:25 The Voice Kids odc. 12
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 175 - serial
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 223 s. 11 - serial
20:05 Pamięć absolutna - fi lm SF 
22:15 Sierpień w hrabstwie Osage 
 - komediodramat 
01:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 15

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1050

11:00 Domowe rewolucje odc. 6 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 837

12:30 Drzewo marzeń odc. 8

13:35 Hobbit: niezwykła podróż 

 - fantastyczny 

17:00 Jak ukraść księżyc 

 - animowany 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 90

19:45 Uwaga! odc. 5218

20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 

 - fantastyczny 

23:20 Harry Potter i Książę Półkrwi 

 - przygodowy 

02:30 MasterChef odc. 13 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 4

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 6 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 48 - serial

09:05 Zakochany Madagaskar 

 - animowany 

09:35 101 dalmatyńczyków 

 - animowany 

11:25 Karate Kid II -sensacyjny 

13:45 Sezon na misia - animowany 

15:40 Duże dzieci - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 92

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 259

20:00 XXII Rybnicka Jesień 

 Kabaretowa - Ryjek 2017 

23:00 Ścigana - sensacyjny 

01:00 Skarb narodów: Księga 

 tajemnic - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda odc. 148 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 8 s. 11 - serial

09:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 3 - serial

10:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 3 - serial

11:25 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

12:30 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

13:30 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - serial

14:30 Rango - animowany 

16:45 Piękna i Borys Bestia - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 17 - serial

20:00 Torque. Jazda na krawędzi 

 - sensacyjny 

21:45 Zabójcza broń odc. 18 - serial

22:50 Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm SF 

00:55 Moc magii odc. 41

11:25 Kryminalni 10:20 Galileo

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

09:05 Rodzina 
Leśniewskich

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

Anna Thonissen samotnie wychowuje dwuletnie 
bliźniaki. Przez incydent z klientem traci pracę kelnerki. 
Zostaje asystentką Maxa Lehmanna – aroganckiego 
mężczyzny, który uchodzi za tyrana i nie znosi 
dzieci. Anna z pokorą znosi jego nieuprzejme uwagi. 
Pewnego dnia odwozi szefa na lotnisko.

Hobbit Bilbo Baggins w towarzystwie Gandalfa 
i dowodzonych przez Thorina Dębową Tarczę 
krasnoludów kontynuuje podróż przez Śródziemie. 
Celem wyprawy jest odzyskanie Ereboru – dawnego 
królestwa krasnoludów.

„Hobbit: Pustkowie Smauga”
(2013r.) TVN 20:00

„Dlaczego porwałam swojego szefa”
(2014r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 12 lutego 2018

10:15 Doktor Quinn

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 117
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 22 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 37 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
15:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 17
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3260 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 26 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 Rio - spektakl teatralny 
21:55 Fotograf - thriller 
23:55 Kocham cię jak Irlandię 
 - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 149 - serial 

06:20 Szpital odc. 251 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 184 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 5 - serial

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 526 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 185 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 425 - serial 

14:55 Szpital odc. 252 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 527 - serial 

20:00 Czysta gra - sensacyjny 

22:00 Nie z tego świata 

 odc. 21 s. 5 - serial

23:05 Paranormal Activity II - horror 

00:55 Moc magii odc. 42

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 1 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 67
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 2 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 3 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 15 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 47 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 68
15:00 Detektywi w akcji odc. 48 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 4 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 5 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 16 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 144 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
22:00 Galileo odc. 644
23:00 Galileo odc. 645
00:00 STOP Drogówka odc. 165 

06:00 To moje życie! 
 odc. 224 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 2 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 10 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 88 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 - serial
16:45 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial
17:20 13. posterunek 
 odc. 10 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 Więzienie w ogniu - sensacyjny 
21:50 Żądza śmierci - sensacyjny 
23:50 Gabriel - horror 
02:05 Zobacz to! 

08:00 Teledyski

08:10 Scena klasyczna odc. 6

09:00 Ferdydurke - psychologiczny 

11:00 Dom odc. 10 - serial

12:30 Dom odc. 11 - serial

14:20 Dziewczyny do wzięcia 

 - komedia 

15:15 Studio Kultura - niedziela z... 

16:05 Gorzki ryż 

 - dramat obyczajowy 

18:05 Kraftwerk - Pop Art 

 - dokumentalny 

19:10 Bajkonurrr, czyli w świecie 

 książek dla dzieci odc. 75

19:25 Wilkoń 88 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Thank You for Playing 

 - dokumentalny 

21:55 Antyfonie odc. 4, 

22:25 Którędy po sztukę odc. 72

22:30 Videofan odc. 93 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 31

23:15 Sąsiady - obyczajowy 

01:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 470 
07:00 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 14
08:30 Ukryte skarby odc. 30
09:05 Królowa Bona odc. 5 - serial
10:15 Amerykańska broń 
 odc. 6 - dokumentalny 
11:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 24
11:40 Mała Moskwa - melodramat 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 34 
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 88 - serial
15:20 Spór o historię odc. 135 
16:00 Egipt odc. 3 - serial
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii 
17:45 Królowa Bona odc. 6 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 33
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 6 - serial
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 1 - serial
22:40 Jak nie wiadomo o co chodzi 
23:35 Lady Liberty. Narodziny 
 symbolu - dokumentalny 
01:15 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 14

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Albert Schweitzer - powołanie 
 do Afryki - dokumentalny 
15:05 Ja głuchy 
15:30 Aktywna zima odc. 6
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 z okazji Światowego Dnia 
 Chorego w Sanktuarium MB 
 Zwycięskiej w Brdowie 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec  - 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 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 

05:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 115
07:25 Rodzinka.pl odc. 14 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:30 Tygrysy Europy odc. 14 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 47 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 21 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1800 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1801 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 24
20:50 M jak miłość odc. 1350 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Człowiek Wolności 
 2017 tygodnika wSieci odc. 3
23:00 Midnight Sun odc. 5 - serial
00:05 Skrajna prawica: neonaziści 
 w Niemczech - dokumentalny 

05:40 Uwaga! odc. 5218

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 17 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2184

10:55 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

12:00 Szkoła odc. 288 - serial 

13:00 19+ odc. 197 - serial 

13:30 Szpital odc. 432 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 9

15:30 Szkoła odc. 503 - serial 

16:30 19+ odc. 204 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 851 - serial 

18:00 Szpital odc. 740 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 91

19:50 Uwaga! odc. 5219 

20:10 Doradca smaku odc. 21

20:15 Na Wspólnej odc. 2627 - serial

20:55 Milionerzy odc. 59

21:30 Życie bez wstydu odc. 9 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 10 s. 2

23:30 Déjà vu - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 617 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 317 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 318 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 122 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 609 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 230 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 423 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2629 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 669 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3570
16:30 Na ratunek 112 odc. 113 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 101 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2630 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 484 - serial
20:10 Skarb narodów: Księga tajemnic 
 - przygodowy 
22:50 Arbitraż - thriller 
01:20 Anioły i demony - thriller 

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 13:45 Sensacje XX wieku

07:25 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Rosyjski gangster Rusłan Draczew rezygnuje 
z dotychczasowego trybu życia. Oddaje się 
pisarstwu, a pierwszą powieść poświęca światu 
przestępczemu, który dobrze zna. Wkrótce do 
Draczewa dociera wiadomość o ślubie córki 
z synem dawnego rywala.

Odkrywszy wielką tajemnicę templariuszy, 
Benjamin Gates stał się jednym z najbardziej 
znanych poszukiwaczy skarbów. Tym razem dzięki 
pomocy ojca odnajduje kilkanaście zaginionych 
kart z dziennika Johna Bootha, zabójcy prezydenta 
Abrahama Lincolna.

„Skarb narodów: Księga tajemnic”
(2007r.) Polsat 20:10

„Żądza śmierci”
(2009r.) TV Puls 21:50



Wtorek, 13 lutego 2018

18:30 Korona królów

05:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu   
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:30 Wiadomości 
08:40 Pogoda poranna 
08:45 Kwadrans polityczny 
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 20
10:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
13:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 18
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3261 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 27 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 12 - serial
21:35 Magazyn śledczy Anity 
 Gargas odc. 61
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 6 - serial
22:35 Uwięzione odc. 7 - serial
23:40 Gwardia odc. 2 - serial
00:35 Miłość w przejściu podziemnym 
 - obyczajowy 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1112 - serial 

06:20 Szpital odc. 252 - serial 

07:15 Sąd rodzinny 

 odc. 185 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 5 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 186 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 426 - serial 

14:55 Szpital odc. 253 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial 

20:00 Ucieczka z Los Angeles - fi lm SF 

22:10 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western 

00:15 Z Archiwum X 

 odc. 4 s. 10 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 68
09:00 Nie igraj z aniołem
  odc. 4 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 5 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 16 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 49 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 69
15:00 Detektywi w akcji odc. 50 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 6 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem
  odc. 7 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 17 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 145 - serial
21:05 Ziemska apokalipsa - fi lm SF 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 141 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 39
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 1 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 225 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 3 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 11 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 89 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 10 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 11 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
20:00 We krwi - sensacyjny 
22:10 Regulamin zabijania 
 - dramat kryminalny 
00:45 Bal maturalny - horror 

08:00 Teledyski 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Gorzki ryż - dramat obyczajowy 

11:00 Dom odc. 12 - serial

12:55 Dom odc. 13 - serial

14:25 Wystrzał - psychologiczny 

15:55 Tygodnik kulturalny 

16:50 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat obyczajowy 

18:45 Przyjaciele na 33 obroty

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Prześwit 

21:45 Seks, kłamstwa i kasety wideo 

 - obyczajowy 

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 32 

23:40 Performance odc. 99 

00:15 Niebiańskie żony Łąkowych 

Maryjczyków - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 471
07:00 Testament Żurowskiego 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 15
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 1 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 6 - serial
10:25 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
11:25 Goniec historyczny IPN odc. 12
11:40 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 17
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 16 - serial
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 33
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 89 - serial
15:10 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 6 - serial
16:00 Solny skarb UNESCO odc. 4
16:20 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 92
17:40 Królowa Bona odc. 7 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 160
19:55 Nowe Ateny odc. 73
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:25 Wojenna narzeczona 
 odc. 2 - serial
22:35 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
23:40 Pomiędzy wilki - obyczajowy 
01:20 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 15

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
13:50 Chingola - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 60 - serial
14:50 Filmowe życiorysy 
15:30 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Nuty nadziei - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
23:40 Dinozaury z Krasiejowa 
 - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 15 - serial
06:40 Szlakiem białostockich Luteran 
07:05 M jak miłość odc. 225 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:55 Taka to robota, czyli kabaretowy 
 przegląd zawodów odc. 1
15:30 M jak miłość 
 odc. 1350 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 48 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 22 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1801 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 21
20:50 M jak miłość odc. 1351 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Jak znaleźć miłość w Internecie 
 - dokumentalny 
00:05 Midnight Sun odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 21

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2185

10:55 Ukryta prawda odc. 851 - serial 

12:00 Szkoła odc. 503 - serial 

13:00 19+ odc. 204 - serial 

13:30 Szpital odc. 740 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 9

15:30 Szkoła odc. 504 - serial 

16:30 19+ odc. 205 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 852 - serial 

18:00 Szpital odc. 741 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 92

19:50 Uwaga! odc. 5220

20:10 Doradca smaku odc. 18

20:15 Na Wspólnej odc. 2628 - serial

20:55 Milionerzy odc. 114

21:55 Przetrwanie - sensacyjny 

00:20 Superwizjer odc. 1118

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 618 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 319 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 320 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 123 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 610 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 231 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 424 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2630 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 670 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3571
16:30 Na ratunek 112 odc. 114 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 102 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2631 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 23 - serial
20:05 Anioły i demony - thriller 
23:00 W stronę słońca - thriller 
01:10 Tata kontra tata - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:55 Tygodnik kulturalny 10:25 Dzikie Chiny

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

Profesor Robert Langdon musi zidentyfi kować 
zagadkowy wzór wypalony na ciele zamordowanego 
w szwajcarskim laboratorium fi zyka. Sprawcą okazuje 
się bractwo Iluminatów – potężna organizacja od 
wieków walcząca z Kościołem katolickim, która za 
wszelką cenę chce zniszczyć Watykan. 

Rok 1968, dżungla w Wietnamie. Podporucznik Terry 
Childers ratuje od śmierci towarzysza broni, Hayesa 
Hodgesa. Po latach, gdy Hodges przechodzi na 
emeryturę, Childers wciąż jest na służbie. Zostaje 
wysłany do Jemenu, by ewakuować ambasadora 
z atakowanej przez protestujących cywilów.

„Regulamin zabijania”
(2000r.) TV Puls 22:10

„Anioły i demony”
(2009r.) Polsat 20:05



Środa, 14 lutego 2018

17:55 Klan

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 147
09:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 19
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3262 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 28 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:30 Paris Saint-Germain 
 - Real Madryt 
20:40 Paris Saint-Germain 
 - Real Madryt 
23:00 Liga Mistrzów UEFA 
00:10 Tajemnice dopingu. Czerwona 
 kartka dla Rosji - dokumentalny 

05:25 Ukryta prawda odc. 150 - serial 

06:25 Szpital odc. 253 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 186 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

09:15 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 528 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 187 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 427 - serial 

14:55 Szpital odc. 254 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial 

20:00 Wielki Gatsby 

 - dramat obyczajowy 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 1

00:00 Wieża z kości słoniowej 

 - dokumentalny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 14 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 69
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 6 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 7 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 17 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 51 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 70
15:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 8 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 9 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 18 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 146 - serial
21:05 Straszny fi lm V - komedia 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 142 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 40
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 226 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 4 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 12 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 90 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 11 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 12 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
20:00 Piąta fala - fi lm SF 
22:15 Push - fi lm SF 
00:25 Zoo odc. 4 - serial

08:00 Teledyski 

08:10 Białoruski klimat odc. 5

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Dom odc. 14 - serial

12:40 Dom odc. 15 - serial

14:15 Hi way - komedia 

15:55 Dzień listopadowy 

 - dramat obyczajowy 

16:45 Dezerterzy odc. 45

17:20 Prowokator - sensacyjny 

19:05 Oskar Kolberg - życie i pasja 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 44

20:25 Synekdocha Nowy Jork 

 - komediodramat 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 33

22:50 Jedna scena odc. 54

23:10 Dwa księżyce - obyczajowy 

01:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 472
07:00 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 2 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 7 - serial
10:30 Jak nie wiadomo o co chodzi 
11:25 Spór o historię odc. 106
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 17 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 160
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 90 - serial
14:55 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji -dokumentalny 
15:55 Krótka historia odc. 40
16:10 Łupaszko - dokumentalny 
17:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial
17:40 Królowa Bona odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 75
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 3 - serial
22:40 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny 
23:50 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat 
01:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa  - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 41 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart 
 - dramat obyczajowy 
13:50 Przypowieści Jezusa - serial
14:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
15:40 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Liturgia Środy Popielcowej 
 z Watykanu 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 40 dni z Duchem Świętym 
19:30 Przygody Mobilków  - serial
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 
22:00 Próba wiary - serial
22:50 Koncert pasyjny: „Krzyżu święty 
 nade wszystko” w wykonaniu 
 Orkiestry Victoria 

05:55 Rodzinka.pl odc. 16 - serial
06:30 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 226 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 24
15:30 M jak miłość odc. 1351 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 49 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 23 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1803 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
21:45 Na sygnale odc. 178 - serial
22:25 Igraszki losu 
 - komedia romantyczna 
00:05 Fuks - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 18

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2186

10:55 Ukryta prawda odc. 852 - serial 

12:00 Szkoła odc. 504 - serial 

13:00 19+ odc. 205 - serial 

13:30 Szpital odc. 741 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 9

15:30 Szkoła odc. 505 - serial 

16:30 19+ odc. 206 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 853 - serial 

18:00 Szpital odc. 742 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 93

19:50 Uwaga! odc. 5221

20:10 Doradca smaku odc. 33

20:15 Na Wspólnej odc. 2629 - serial

20:55 Milionerzy odc. 115

21:55 Zakochani 

 - komedia romantyczna 

00:10 Walentynki - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 619 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 321 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 322 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 124 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 611 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 232 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 425 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2631 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 671 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3572
16:30 Na ratunek 112 odc. 115 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 103 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2632 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 486 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 490 - serial
20:40 Tata kontra tata - komedia 
22:45 Faceci w czerni II - fi lm SF 
00:40 Kochankowie z Księżyca 
 - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

20:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Świat przyszłości. Obcy chcą zniszczyć Ziemię. 
Najpierw odłączyli ludziom prąd, a następnie zesłali 
na nich szereg kataklizmów i plag. Po czwartej 
fali ataku na Ziemi pozostała zaledwie garstka 
niedobitków. Kosmici przewyższają Ziemian pod 
każdym względem.

Spokojny Brad zawsze marzył, żeby się ustatkować 
i być ojcem. Pewnego dnia jego życzenie się spełnia. 
Mężczyzna zostaje ojczymem dwójki uroczych dzieci, 
które jego ukochana ma z poprzedniego związku. 
Wszystko idzie nieźle do czasu, kiedy ich prawdziwy 
ojciec postanawia odwiedzić pociechy.

„Tata kontra tata”
(2015r.) Polsat 20:40

„Piąta fala”
(2016r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kotlety jajeczne z kaszą jaglaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
50 g kaszy jaglanej
1 szklanka mleka
6 jajek
sól i pieprz
1 łyżka bułki tartej
1 łyżka posiekanego koperku
1/2 łyżki posiekanego szczypiorku
bułka tarta do obtoczenia
masło klarowane do smażenia

Sposób wykonania:
Kaszę jaglaną przelej wrzątkiem. Odcedź, wlej mleko, przy-

kryj pokrywką i zagotuj. Gotuj pod przykryciem bez otwierania 
rondla przez 15 minut. 5 jajek ugotuj na twardo, jedno zostaw 
surowe. 

Kaszę i ugotowane jajka włóż do dużej miski, dokładnie roz-
gnieć widelcem. Dodaj surowe jajko, sól (ok. 1/2 łyżeczki), pieprz, 
1 łyżkę bułki tartej, koperek, szczypiorek. Dokładnie wymieszaj 
i uformuj 5 kotletów. Obtocz je w bułce tartej. Rozgrzej min. 
1/2 cm warstwę masła klarowanego. Gdy będzie gorące, włóż 
kotleciki, zmniejsz ogień do umiarkowanego i smaż powoli ru-
mieniąc przez ok. 3 minuty z każdej strony, następnie dosmaż 
jeszcze po około 1 minucie z dwóch stron.

Smacznego! Sandra Dembska
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Porozumienie szansą dla regionu
WYWIAD  O tym, czym jest Porozumienie i dlaczego powstało. O tym, że wcale nie jest partią dla 
„spadochroniarzy”, a taką, która rośnie w siłę i staje się szansą dla naszego regionu rozmawiamy z po-
słanką Iwoną Michałek 

– Ostatnio wiele słyszymy 
o Porozumieniu. Czym jest to 
Porozumienie? Jakie są jego 
cele programowe?

– Porozumienie to partia, 
która powstała 4 listopada 2017 
r. z kilku środowisk, będących 
częścią dumnego narodu, któ-
ry nie wstydzi się swojej trady-
cji i wiary. Opowiadamy się za 
państwem, które zdecydowanie 
działa na rzecz bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości, wspiera rodzi-
nę, ale w pozostałych dziedzinach 
ogranicza swoją obecność do mi-
nimum, pozostawiając jak naj-
szerszą przestrzeń do swobodnej 
aktywności wolnych obywateli.  
Członkowie Porozumienia chcą 
ciężko pracować dla Polski oraz 
dalej konsekwentnie i głęboko 
ją zmieniać. Jednym z najważ-
niejszych elementów programu 
mojej partii jest polityka rodzina 
i polityka demograficzna, na co 
składać mają się m.in. ulgi podat-
kowe dla rodzin wielodzietnych. 
Ważnym elementem porozumie-
nia między zgromadzonymi śro-
dowiskami, jest porozumienie na 
rzecz wolności. Lider Jarosław 
Gowin mówi, że „Nasze poczu-
cie odpowiedzialności za Polskę, 
za rzecz wspólną, wyraża się nie 
w ideologicznych pochwałach 
abstrakcyjnej wolności, tylko 
w rozumnym, cierpliwym działa-
niu na rzecz poszerzenia swobód 
– na tym polega realna polityka 
i realna odpowiedzialność”.

– Jakie jest zadanie Poro-
zumienia? Czy jako partia bę-
dzie miało swoje odrębne zda-
nie czy jest wzmocnieniem dla 
prawicy, czyli dla Prawa i Spra-
wiedliwości?

– Cztery  lata temu, gdy Ja-
rosław Kaczyński, Jarosław Go-
win i Zbigniew Ziobro uznali, że 
warto się porozumieć i razem 
powalczyć o zwycięstwo w wy-
borach prezydenckich i parla-
mentarnych jasno określiliśmy, 
że będziemy się wspierać w re-
alizacji ważnych dla Polaków 
projektów i to konsekwentnie 
realizujemy. Często podkreślamy 
naszą odrębność, uważamy, że 
warunkiem wszelkich wolności 
jest m.in. wolność gospodarcza, 
prywatna własność – jako gwa-
rancja bezpieczeństwa rodzin 
i dobrobytu Polaków – sprawie-
dliwe podatki, przejrzyste i sta-
bilne prawo oraz sprawne sądy. 
Porozumienie bierze też na sie-
bie odpowiedzialność za rozwój 
polskiej nauki i innowacyjność 
polskiej gospodarki. Ostatnio 
nasi posłowie w Komisji ds. De-
regulacji i w Sejmie przeprowa-

dzili z powodzeniem Konstytucję 
dla Biznesu, nad którą wcześniej 
pracowali także nasi eksperci. 
Opracowaliśmy projekt ustawy 
o tzw. małym ZUS-ie i bardzo za-
biegamy o to, by mógł on wejść 
pod obrady Sejmu na wiosnę. 
Wicepremier Jarosław Gowin, 
który jest liderem Porozumie-
nia, opracował Strategię Gowina. 
Niektóre ustawy, będące częścią 
tej Strategii, już weszły w życie, 
tj. mała i duża ustawa o innowa-
cyjności, a Konstytucja dla Nauki 
(ustawa 2.0) jest już po uzgod-
nieniach środowiskowych i mię-
dzyresortowych. Mam nadzieję 
od października 2018 wejdzie 
w życie. Pracowałam, w specjal-
nie powołanych podkomisjach 
sejmowych, nad reformą oświa-
ty, którą zarówno Prawo i Spra-
wiedliwość, jak i Polska Razem 
Jarosława Gowina (taką nazwę 
wtedy miała moja partia) mieli 
w swoich programach wybor-
czych. Bardzo wierzę w to, że 
pozytywne rezultaty tej refor-
my wkrótce dadzą znać o sobie. 
Porozumienie, jak nazwa wska-
zuje, to partia, która chce w po-
rozumieniu i spokoju, w ramach 
Zjednoczonej Prawicy, pracować 
dla dobra Polski.

– Porozumienie pozyskuje 
nowych posłów, ostatnio wa-
sze szeregi zasilił poseł z PSL. 
Czy to dobrze dla Porozumie-
nia czy nie jest tak, że staje się 
on zbieraniną „spadochronia-
rzy”?

– Porozumienie jest otwar-

te dla wszystkich, którzy mają 
poglądy konserwatywne pod 
względem obyczajowym i wol-
norynkowe pod względem roz-
woju gospodarczego oraz chcą 
z nami pracować dla Polski. Wie-
my, że scena polityczna się zmie-
nia, bo często partie zmieniają 
swoje priorytety, a ich działacze 
uznają, że obecne cele nie mają 
nic wspólnego z wartościami 
ważnymi wówczas, gdy do tej 
partii wstępowali. Przykładem 
jest Platforma Obywatelska, któ-
ra z partii konserwatywnej stała 
się partią lewicową. Poseł Mie-
czysław Baszko odszedł z PSL-u, 
bo nie podobało mu się bratanie 
PSL-u z posłami o wyraźnie lewi-
cowych poglądach. Ja znam po-
glądy posła Baszki i wiem, że są 
konserwatywne. Był on współza-
łożycielem Stowarzyszenia Rajd 
Katyński, którego jestem człon-
kiem, był przyjacielem Wiktora 
Węgrzyna, legendarnego Koman-
dora Rajdów Katyńskich. Cieszę 
się, że tak znana postać Podla-
sia dołączyła do naszej partii. 
Porozumienie ma coraz więcej 
posłów, ale zapewniam, że nie 
przyjmujemy wszystkich, którzy 
się do nas zwracają!

– Porozumienie rośnie 
w siłę nie tylko zasilane przez 
kolejnych posłów, tworzy też 
regionalne koła. Jak to jest 
w Polsce?

– Rośniemy w siłę w ca-
łej Polsce. Powstają nowe koła, 
w ubiegłym tygodniu zarejestro-
waliśmy 21 nowych kół! Zgłaszają 

się do nas działacze ze środowisk 
republikańskich, wolnościowych, 
katolickich, przedsiębiorcy i sa-
morządowcy. Jedni przystępują 
do partii, bo widzą, że ciężką, co-
dzienną pracą można robić dobre 
rzeczy dla ludzi, inni nam po-
magają swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Jesteśmy zgraną grupą 
pod przywództwem Jarosława 
Gowina, z którym współpracuję 
od sześciu lat, a podziwiam za 
pracowitość, prawość, wierność 
swoim poglądom od momentu 
kiedy zajął się polityką. Mamy 
już powołane zarządy okręgowe 
w 90 proc. okręgów wyborczych. 
Niedługo obejmiemy całą Pol-
skę. 

– A jak rozwija się Porozu-
mienie w okręgu toruńsko-w-
łocławskim?

– Jest wiele osób przygląda-
jących się nam bardzo życzliwie, 
przychodzą do mojego biura, py-
tają, zastanawiają się i często za-
pisują. Ja uważam, że do wspól-
nego wysiłku w partii mogę 
przekonać swoją pracą. Moje 
dwa biura w Toruniu i Grudzią-
dzu odwiedza wielu mieszkań-
ców, chcą pomocy w sprawach 
dla siebie ważnych, interwencji, 
bo uważają, że jak poseł zainter-
weniuje, to sprawa będzie szyb-
ciej załatwiona oraz przycho-
dzą, bo mają gotowe pomysły 
na szybszy rozwój Polski. Często 
interweniuję w samorządach 
w sprawach mieszkańców i wno-
szę interpelacje do właściwych 
ministrów, jeżeli uznam, że spra-

wa dotyczy szerszego problemu 
(wniosłam w ciągu dwóch lat 160 
interpelacji). Pomagam samorzą-
dom w mojego okręgu, staram 
się otworzyć odpowiednie drzwi 
w Warszawie, by ważna sprawa 
dla mieszkańców mogła być tam 
przedstawiona i lepiej zrozumia-
na. Moja praca dla regionu jest 
zauważana. Niedawno, jako jedy-
ny poseł w województwie, otrzy-
małam od środowiska dzienni-
karskiego ocenę bardzo dobrą za 
pracę dla regionu. To miło.

Porozumienie ma osiem 
kół powiatowych. Mamy bar-
dzo silne struktury w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim, którym 
przewodzi Filip Szreter, radny 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go a aktywnym członkiem jest 
wójt gminy Ciechocin Jerzy Cie-
szyński. Ostatnio powstało koło 
powiatu brodnickiego ze zna-
komitym liderem Markiem Hil-
debrandtem, który jest radnym 
sejmiku i przedsiębiorcą. Cie-
szę się, że urzędujący wójtowie 
i prezydenci z nami współpra-
cują jako członkowie Porozumie-
nia lub jako eksperci. Wkrótce 
w Brodnicy będzie spotkanie 
samorządowców i mieszkańców 
regionu z wicepremierem Jaro-
sławem Gowinem. Lipno, Rypin 
i Wąbrzeźno to obszary otwarte 
na taką działalność.

– Jak można wstąpić do 
koła Porozumienia? Co należy 
zrobić?

– Czekamy na aktywnych 
mieszkańców i zapraszamy do 
współpracy. Pracownicy mo-
ich biur poselskich w Toruniu 
i w Grudziądzu służą pomocą 
i informacją. My działamy dla 
dobra mieszkańców i chcemy, 
by nasz region wreszcie znalazł 
się wśród najlepiej rozwijających 
się w Polsce. Trzeba pamiętać, że 
znacznie skuteczniej można po-
magać wyjść z pułapki średnie-
go rozwoju takim powiatom jak 
wąbrzeski, lipnowski, golubsko-
dobrzyński, rypiński i brodnicki, 
pracując z ludźmi tam miesz-
kającymi i znającymi problemy 
mieszkańców. Wiele osób mówi, 
że polityka ich nie interesuje, 
ale nie uświadamiają sobie, że 
to politycy decydują o zapisach 
ustaw, rozporządzeń, zarządzeń 
i różnych regulacji, które nadają 
kształt prawny życiu mieszkań-
ców, a więc polityka jest w każdej 
dziedzinie naszego życia. Myślę, 
że lepiej próbować swoją aktyw-
nością mieć wpływ na otaczający 
świat, niż stojąc z boku narzekać. 
Ja swoją działalność polityczną 
traktuję jako służbę!

Posłanka Iwona Michałek podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą
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Joga – w drodze 
po zdrowie

Ćwiczenia  Zdrowe, mocne ciało i spokojny umysł to głów-
ne źródło szczęścia. Tak pokrótce można by zdefiniować cel 
naszych praktyk fizycznych

– Porozumienie działa też 
aktywnie na poziomie samo-
rządów. czy możemy już zdra-
dzić jakie to działania?

– Jarosław Gowin mówi za-
wsze, że Porozumienie chce być 
„uczciwą umową” między oby-
watelami i ich przedstawicielami: 
radnymi, wójtami, burmistrzami, 
prezydentami, posłami i senato-
rami, ministrami. Na naszą ogól-
nopolską konwencję, która odbyła 
się 4 listopada 2017 roku w War-
szawie, przyjechało 160 samorzą-
dowców (wójtów, starostów, bur-
mistrzów, prezydentów), którzy 
zgodnie uznali, że jesteśmy for-
macją, z którą chcą współpraco-
wać, bo samorządność w Polsce 
ma długie i dobre tradycje, a my 
widzimy w mocnym samorządzie 
szanse na zrównoważony rozwój. 

Zaraz po konwencji, jesie-
nią 2017 roku, aktywnie włączy-
liśmy się w prace nad zmianami 
w kodeksie wyborczym. Zaak-
ceptowany został nasz pomysł, 
by kadencje w samorządach 
były pięcioletnie. Wprowadzili-
śmy dwukadencyjność liczoną 
w przód od tegorocznych wybo-
rów samorządowych. Mieszkańcy 
i radni będą mieli większy wpływ 
na prace rad, ponieważ wprowa-
dzono w nowej ustawie wiele na-
rzędzi do kontrolowania władzy 
samorządowej. W Porozumieniu 
powstała Rada Samorządności do 
opracowania programu reformy 
samorządowej, bo – jak wiemy 
– wprowadzona w dwóch ra-
tach w 1990 i 1999 roku reforma 
samorządowa była tą bardziej 
udaną, ale po tylu latach widać, 
że jest jeszcze dużo w samorzą-
dach do poprawienia. Wkrótce 
upublicznimy efekty pracy rady. 
Chcemy aktywnie brać udział 
w wyborach samorządowych, 
wysuwając swoich kandydatów 
na wójtów, burmistrzów lub po-
pierając takich, którzy podzielają 
nasze wartości, są znani w lokal-
nych społecznościach z pracy na 
rzecz mieszkańców. 

– wiele się już spekuluje na 
temat list wyborczych. czy Po-
rozumienie i Prawo i Sprawie-
dliwość będą tworzyć wspólne 
listy? Jeśli tak, to gdzie, czy tyl-
ko w dużych miastach, czy tak-
że w małych samorządach?

– Zwycięstwo w wyborach 
parlamentarnych i samodziel-
ne rządy Dobrej Zmiany nie by-
łyby możliwe bez zjednoczenia 
prawicy pod przywództwem Ja-
rosława Kaczyńskiego. Liderzy 
trzech partii prawicowych się 
porozumieli i uważam, że tak 
być powinno i teraz – zwłaszcza 
tam, gdzie listy partyjne się liczą, 
a więc w wyborach do sejmików 
wojewódzkich – musimy odebrać 
władzę PO i PSL, które rządzi 
w 15 sejmikach w Polsce. Jedy-
nym kryterium wpisania na listę 
sejmikową, oprócz rekomenda-
cji partii, powinna być dotych-
czasowa aktywność dla okręgu 

i rozpoznawalność. Duże miasta 
też w większości są w rękach PO 
i dlatego ważne jest, by wspólny-
mi kandydatami na prezydenta 
były osoby znane w środowisku 
i poważane.

Wiadomo, że do powiatów 
i gmin, obok list partyjnych, re-
jestrują swoich kandydatów 
miejscowe stowarzyszenia pod 
różnymi nazwami. W takich 
przypadkach to liderzy powiato-
wi Porozumienia będą decydo-
wali o tym, z kim będą tworzyć 
listy i kogo będą popierać na sta-
nowisko wójta czy burmistrza. 
Chcemy wygrać wybory samo-
rządowe, więc musimy stawiać 
na silnych kandydatów, których 
dotychczasowa działalność po-
twierdza pracę zgodną z warto-
ściami, którymi kieruje się Po-
rozumienie. Oczywiście, liczymy 
na każdym poziomie samorządu 
na dobrą współpracę z Prawem 
i Sprawiedliwością oraz Solidarną 
Polską.

– nasz region to głównie 
region rolniczy. czy rolnicy 
mogą tworzyć koła Porozumie-
nia? 

– Mam świadomość, że okręg, 
w którym mieszkam i pracuję to 
rolnicze zagłębie Polski. Konse-
kwentnie i ze spokojem prze-
prowadzamy wszystkie zmiany, 
których rolnicy oczekują. Dla nas 
rozwój polskiej wsi, godne życie 
Polaków, zwykłych obywateli na 
wsi jest najwyższym priorytetem. 
Beneficjentami wprowadzonych 
przez Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Zjednoczona Prawicę pro-
gramów dla wszystkich obywateli 
jest w dużej mierze polska wieś 
(po raz pierwszy w tak dużym 
stopniu). Aż 36 proc. ogółu dzie-
ci, które korzystają z programu 
500+, mieszka na wsi. Chcemy, 
aby polska wieś szła w kierunku 
dobrze rozumianej nowoczesno-
ści, a równocześnie była oparta 
o tradycję. Chcemy, aby wieś nie 
ustępowała niczym miastu. Rol-
nicy, jak mało kto w Polsce, za-
wsze byli zdani tylko na siebie. 
Partie, które mówiły, że są rol-
nicze, dawno nie widziały w rol-
niku partnera. My uważamy, 
że trzeba wspierać polskie pro-
dukty, polskich przedsiębiorców 
i polskich rolników. Chcemy, aby 
młodzi ludzie nie wyjeżdżali ze 
wsi i naszych miasteczek, lecz by 
tutaj realizowali swoje marze-
nia. Konstytucja dla Biznesu ma 
wiele rozwiązań, które ułatwią 
prowadzenie przedsiębiorstw na 
wsi, również prowadzenie gospo-
darstw rolnych. Uczelnie wyższe 
regionu będą kształcić, po wpro-
wadzeniu Ustawy 2.0, na potrzeby 
również rolnictwa. Każde dziecko 
musi mieć miejsce w przedszkolu 
i takie warunki nauki, aby szko-
ła była blisko domu (utrzymamy 
małe szkoły), a dzieci były bez-
pieczne. 

(nał)
fot. Twitter IM

Każdy z nas może ćwiczyć 
jogę, niezależnie od wieku, wy-
kształcenia, pochodzenia i wagi. 
Nieważne, czy praktykujemy, bo 
taka jest moda, czy może jednak 
chcemy poprawić stan zdrowia. 
Ważne jest to, że stanęliśmy na 
macie. 

Aby osiągnąć cel, musimy się 
zmobilizować i włożyć w to wysi-
łek fizyczny. Przedstawione pro-
pozycje poszczególnych ćwiczeń 
są tylko zaproszeniem do tego, 
by zwiększyć aktywność fizyczną. 
Trzeba jednak pamiętać, że oprócz 
aktywności fizycznej, jest jeszcze 
wiele innych czynników, które 
wpływają na nasz stan zdrowia. 
Zaliczyć do nich należy np. odży-
wianie. Umiar w jedzeniu, spoży-
wanie odpowiednio skomponowa-
nych posiłków, wpływa na nasze 
narządy wewnętrzne. Dzięki od-
powiedniej diecie można nie tyl-
ko poprawić zdrowie, ale również 
leczyć wiele schorzeń. Kolejnym 
czynnikiem jest tryb życia. Ciągła 
gonitwa w pracy, wyznaczanie 
sobie ambitnych celów, których 
nie jesteśmy w stanie zrealizować 
albo realizujemy kosztem zdro-
wia, niekorzystnie wpływa na 
nasz organizm. Powoduje stres, 
który jest największym wrogiem 
człowieka.

W dzisiejszym odcinku pre-
zentujemy dwie pozycje stojące, 
zaliczane do grupy pozycji „wo-
jowników”. Z pozoru nie są trud-
ne, ale precyzja ich wykonania 
jest bardzo ważna. Należy zwró-
cić szczególną uwagę na ułożenie 
stóp i rąk oraz tułowia.

Pozycja 1: wojownik i 
(Virabhadrasana i)

Stań w trójkącie w szerszym 
rozkroku. Następnie podnieś ręce 
do góry, prostując je w łokciach 
i rozciągnij mocno oba boki ciała. 
Teraz z kolei skręć swoje stopy, 
przednią o 90 stopni w prawo, 
a tylną stopę o 45 stopni również 
w prawo. Zwróć uwagę, że pięta 

stopy przedniej przechodzi w po-
łowie stopy tylnej (jest to bardzo 
ważne). Następnie swój w prawo 
i zegnij kolano nogi prawej pod 
kątem prostym. Jeżeli czujesz 
się w tej pozycji, możesz skiero-
wać wzrok na dłonie, odchylając 
głowę lekko do tyłu. Oddychaj 
spokojnie przez nos. Wytrzymaj 
w tej pozycji około 30 sekund. 
Następnie wykonaj pozycję na 
drugą stronę.

Pozycja ta otwiera klatkę 
piersiową, co poprawia nasze od-
dychanie. Zwalcza także sztyw-

ność barków i pleców, uelastycz-
nia kręgosłup i szyję. Likwiduje 
tkankę tłuszczową na biodrach 
i udach, a także masuje gruczoły 
tarczycy i przytarczyczne. Poma-
ga osiągnąć wewnętrzny spokój.

Pozycja nr 2: wojownik ii 
(Virabhadrasana ii)

Podobnie jak w pierwszej po-
zycji stajemy w rozkroku, na sze-
rokość około 120 centymetrów. 
Skręcamy prawą stopę o 90 stop-
ni, a lewą o 30 stopni w prawo. 
Następnie zginamy prawe kolano 
do kąta prostego. Lewa noga jest 
wyprostowana. Głowę skręcamy 
w prawo i rozciągamy ramiona 
na boki. Utrzymujemy pozycję 
przez 30 sekund. Następnie robi-
my to na drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
uelastycznia kręgosłup. Wzmoc-
nieniu ulegają również mięśnie 
brzucha. Łagodzi skurcze nóg, 
wzmacnia kostki oraz ręce. Toni-
zuje także narządy jamy brzusz-
nej.

Ważne przy tej pozycji jest 
niewychylanie kolana poza pion 
łydki oraz utrzymanie kręgosłu-
pa w pionie. Tylna noga musi być 
zawsze wyprostowana. Ciężar 
ciała staramy się przenieść na 
tylną nogę.

W następnych odcinkach na-
szego cyklu kilka słów o tym, jak 
oczyścić swój organizm z toksyn. 
W dalszej kolejności zapoznamy 
się z ajurwedą.

(Maw)
fot. archiwum 

P. i K. Sulikowskich
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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)

Tak się składa, że w najbliższych dniach spadnie na 
ciebie wiele spraw, a zabraknie czasu na zastano-
wienie, jak się zachować lub co zrobić w niektórych 
przypadkach. Nie martw się jednak, planety trzymają 
rękę na pulsie i dasz radę ze wszystkim. Rada? Kieruj 
się zdrowym rozsądkiem, swoim interesem i pamię-
taj, że nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich.

Z powodzeniem zrealizujesz wszystkie sprawy, które 
wymagają zaangażowania intelektu. Zaliczysz egza-
miny na uczelni, zdobędziesz prawo jazdy bądź po-
myślnie przejdziesz test. W pracy wypatruj szansy na 
poprawienie swojej sytuacji finansowej. Sporo zamie-
szania w sprawach sercowych. Ryby w stałych związ-
kach poznają kogoś fascynującego.

Twoja uwaga skupi się teraz na sprawach serco-
wych. Rozstanie to okazja do zastanowienia się, co 
i dlaczego poszło nie tak. Mimo żalu, ogromu emo-
cji, staraj się wyjść z tego związku z klasą. Kłótnie 
o meble czy sprzęt nie są warte zachodu. Coś się 
zakończyło, więc pora skupić się na przyszłości. Po-
znasz nowe, ciekawe osoby, ale nie wpadaj od razu 
w nowy związek. 

Będziesz w świetnym nastroju, ciekawa świata 
i spragniona swobody. Nie spodoba się to twojemu 
zazdrosnemu partnerowi. Zastanów się, czy zbytnio 
cię nie ogranicza lub nie podcina ci skrzydeł. Jeśli 
tak jest, pora o tym porozmawiać. Z tej konfrontacji 
wyjdziesz zwycięsko. 

Najbliższe dni to odpowiednia pora na uporządkowa-
nie zawiłości majątkowo-prawnych, jakie występują 
w twojej rodzinie. Zajrzyj do dokumentów. Załatwisz 
też teraz sprawy związane z ubezpieczeniami, loka-
tami itp. Czeka cię też kilka spotkań z inspirującymi 
osobami.

Potrzebujesz wyzwań i bez zastanowienia będziesz 
angażować się w sytuacje związane z ryzykiem. Le-
piej, by towarzyszyła temu choć odrobina refleksji, 
bo inaczej wpakujesz się w tarapaty. W pracy do-
jedziesz do wniosku, że stać cię na więcej. Awans 
w zasięgu ręki.

Lubisz stabilizację, ale ostatnio jakby się w niej za-
siedziałeś. Na nerwy działają ci jakiekolwiek zmia-
ny, w tym w pracy. Zmień podejście, a będzie ci 
łatwiej. Może nowe rozwiązania wcale nie są takie 
złe i usprawnią funkcjonowanie zespołu? W związ-
ku zaskocz partnera np. propozycją randki.

Skupisz się na sprawach finansowych. Pochłonie 
cię planowanie inwestycji i zastanawianie się, skąd 
wziąć pieniądze na ten cel. Jeśli pracujesz na własny 
rachunek, będziesz rozważał pozyskanie wspólnika 
bądź dużą kampanię reklamową, która ma przełożyć 
się na większą liczbę klientów. Pamiętaj w tym czasie 
o wypoczynku. Znajdź też czas na refleksję.

Jeśli jesteś złakniony sukcesu, bierz się teraz do pra-
cy. Wyznacz cel, a potem opracuj kreatywne ścieżki 
dojścia do niego. Przeanalizuj każdą nadarzającą się 
okazję, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Perspektywy 
są, ale możesz poczuć się nieswojo w nowej roli. 
Jeśli masz wątpliwości, podziel się nimi z rodziną 
i przyjaciółmi. Otrzymasz od nich wsparcie.

Zamierzałeś zmienić wystrój mieszkania? Świetny 
pomysł. Planety sprzyjają zakupom na korzystnych 
warunkach i wspierają twoją kreatywność. W spra-
wach sercowych zawirowanie. Nie bój się wykonać 
pierwszego kroku. Zyskasz wzajemność, na którą 
od dawna czekasz. Bliższe poznanie tej osoby nie 
przyniesie ci rozczarowania. Śmiało działaj w tym 
kierunku.

Przed tobą trudny czas, który trzeba poświęcić na 
podsumowania i wyciąganie wniosków z własnych 
potknięć. Nie pędź na ślepo do przodu. Lepiej być 
bardziej uważnym. Czeka cię rozmowa z szefem. Albo 
znajdziecie jakieś rozwiązanie konfliktu w zespole, albo 
lepiej dla ciebie, żebyś zmienił pracę na taką, w której 
wreszcie ktoś doceni twoje kompetencje. 

Poczujesz wewnętrzną moc, kiedy niespodziewanie 
wpadną ci do głowy błyskotliwe pomysły. To świet-
ny czas na realizację ambitnych planów. W sprawach 
zawodowych nie idź utartą ścieżką, a zrób coś wbrew 
swoim przyzwyczajeniom. Zyskasz na tym finansowo. 
Poznasz kilka ciekawych osób, które zjednasz sobie 
swoją otwartością, optymizmem i bezpośredniością.

Kolorowanki dla dzieci
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Poprzez wiersze, piosenki 
oraz inscenizacje uczniowie zło-
żyli babciom i dziadkom najser-
deczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, zdrowia oraz sa-

mych szczęśliwych i radosnych 
dni. W uroczystości uczestni-
czyło ponad 300 osób: uczniów, 
rodziców, nauczycieli oraz  babć  
i dziadków. Imprezę swoją obec-

nością uświetnili przedstawiciele 
lokalnego samorządu: wójt Ja-
rosław Poliwko, przewodniczący 
rady gminy Tadeusz Gradkiewicz, 
kierownik Gminnego Zespołu 
Oświaty Beata Domagalska oraz 
przewodnicząca komisji oświaty 
Małgorzata Piórecka.

Dyrektor szkoły Ewa Ma-
kowska serdecznie podziękowała 
wszystkim osobom, które włą-
czyły się  w organizację uroczy-
stości. Słowa wdzięczności skie-
rowała również do  rodziców, 
którzy zorganizowali poczęstu-
nek oraz do wójta Jarosława Po-
liwko, który po raz kolejny udzie-
lił szkole wsparcia finansowego 
i rzeczowego.

(ak), fot. nadesłane

Bobrowniki

300 osób na uroczystości
26 stycznia w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły odbył się Dzień Babci 
i Dziadka. Z tej okazji uczniowie klas 0-III wraz z wychowawczyniami przygoto-
wali pogram artystyczny oraz drobne upominki.

fot. Lidia Jagielska

Kacper MatyJasiK
 urodził się 27 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 2,95 kg i mierzył 55 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Adriana i Kasi ze Skępego 

MarceL WitKoWsKi
 urodził się 3 lutego 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,7 kg i mierzył 57 cm. 
Jest synem Daniela i Magdy 
z Lipna, ma brata Jakuba

osKar Langa
 urodził się 31 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,3 kg i mierzył 57 
cm. Jest pierwszym dziec-
kiem Ryszarda i Małgorzaty 
z Włocławka

adaś ruszczaK
 urodził się 4 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,45 kg i mierzył 56 
cm. Jest synem Grzegorza 
i Anny z Bętlewa, ma brata 
Krzysia 

MarceL staWińsKi
 urodził się 30 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 2,8 kg i mierzył 50 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Emila i Aleksandry z Wło-
cławka  

MarceL szaJgicKi
 urodził się 29 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,76 kg i mierzył 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Marcina i Mar-
tyny z Lipna 

oLiWia choJnicKa
 urodziła się 3 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,9 kg i mierzyła 
53 cm. Jest córką Marcina 
i Joanny z Janowa, ma 
siostrę Maję

anieLa uLińsKa
 urodziła się 29 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Piotra 
i Agnieszki z Grochowal-
ska, ma siostrę Justynkę 

KLaudia śWierzyńsKa
 urodziła się 4 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,45 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Pawła 
i Małgorzaty ze Skępego, 
ma siostrę Zuzię 

szyMon girzyńsKi
 urodził się 3 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,7 kg i mierzył 54 
cm. Jest synem Emiliana 
i Sylwii z Lipna, ma siostrę 
Wiktorię 

szyMon KraJeWsKi
 urodził się 30 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,2 kg i mierzył 60 
cm. Jest synem Dawida 
i Justyny z Jankowa, 
a bratem Michasia 

teodor susKi
 urodził się 2 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,65 kg i mierzył 57 
cm. Jest synem Przemy-
sława i Małgorzaty z Krzy-
żówek, a bratem Martyny 
i Pauli 

Noworodki

Witajcie na świecie!
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Jean Borotra - jeden z trzech 
muszkieterów

Rozrywany Holland
W połowie XIX wieku właściciele lokali musieli 
wynajmować grajków, aby zapewnić gościom do-
znania artystyczne. 

XX wiek

Tajemniczy gołąb
W okresie międzywojennym w Polsce działały 
wywiady obcych państw. Do komunikacji używa-
ły czasem nietypowych metod, np. gołębi poczto-
wych. Jeden z nich został przechwycony w Kikole.

XIX wiek

Holland był muzycznym 
“przemysłowcem”. Grał w lokalach 
Płocka, Lipna i czasami Rypina. 
Nie była to zbyt ambitna muzyka, 
ale raczej granie “do kotleta”. Ni-
emniej był najlepiej opłacanym 
muzykiem tego typu. W okresach 
między karnawałami odwiedzał 
miejsca, w których pojawiało się 
ziemiaństwo. Bogaci ludzie nie 
szczędzili napiwków za dobrze 
zagrany utwór. Żniwami dla Hol-
landa były natomiast zapusty. - To 

panie nawet nie rozerwą poczciwe 
Mazury. Taj jakoś do ucha grać im 
potrafi!

Niestety o życiu prywat-
nym Hollanda wiemy niew-
iele. Był Żydem, a “Holland” był 
pseudonimem artystycznym. 
Przypomnijmy, że najbardziej 
znanym pianistą kawiarnianym, 
który jednak później zrobił wielką 
karierę był Władysław Szpilman.

(pw)

Kula – dawna straż
W zachodniej części powiatu lipnowskiego jeszcze 
w XIX wieku istniał ciekawy zwyczaj związany 
z tzw. stróżą.

XIX wiek

Codziennie wieczorem we 
wsiach jak Czernikowo, Obrowo 
czy Zębowo dało się słyszeć dźwięk 
sznary (grzechotki). Był to znak, że 
gospodarz ma iść na nocną stróżę 
zwaną w tych rejonach wachą. Było 
to słowo pochodzenia niemieckiego 
od “wacht” – “straż”. Stróża była 
jednym z obowiązków chłopskich. 
Obowiązek przypadał każdemu 
kolejnemu gospodarzowi.

Akcesorium stróża była zaz-
wyczaj drewniana pałka nazy-
wana kulą. Zazwyczaj teren wsi 

nocą stróżowały dwie osoby. Stróża 
przypominała nieco sztafetę. Po 
nocy spędzonej na patrolowaniu 
wsi kulę przekazywano kolejnemu 
sąsiadowi. W naszych okolicach 
kula, czyli pałka miała postać laski, 
której jeden z końców był rozszc-
zepiony. W te rozszczepienia wójt 
mógł władać pisemne informacje 
o zebraniu. Taka kula przechodząc 
z rąk do rąk pełniła funkcję “li-
stonosza”.

(pw)

W maju 1924 roku mieszkańcy 
“przedmieścia kikolskiego” 
odnaleźli gołębia, który odłączył 
się od stada swojskich ptaków i 
spadł z wycieńczenia na ziemię. 

U nóżki ptaka znaleziono list. Był 
napisany po niemiecku. Sprawę 
przekazano wójtowi, a ten policji. 
Ostatecznie liścik trafił do sz-
tabu generalnego wojska w War-

szawie. Niestety nie wiemy jakie 
dokładnie informacje zawierał, 
ponieważ temat utajniono. Nawet 
dziś tajemnica kikolskiego gołębia 
pozostaje nieznana, ponieważ ar-
chiwum II Oddziału Sztabu Gener-
alnego zaginęło w czasie II wojny 
światowej.

W 1924 roku Niemcy bardzo 
wzmogli działania wywiadowcze 
na wschodzie. Szpiegów rekrutow-
ano nawet wśród polskich oficerów. 
Co więcej 1924 rok był momentem 
zawiązania ścisłej współpracy 
między Związkiem Radzieckim, 
a Niemcami. Niemieckie zakłady 
przemysłowe mogły testować nie-
dozwolone u siebie technologie na 
rosyjskich poligonach. Niemieccy 
instruktorzy szkolili oficerów 
Armii Czerwonej.

(pw)
fot. ilustracyjne

XIX wiek

W poszukiwaniu jemioły
Jemioła – pasożyt drzew i jeden z bożonarodzeniowych akcesoriów – nie 
zawsze była bardzo popularna w naszych okolicach. Jeszcze w XIX wieku je-
mioła bywała wielką rzadkością w okolicach Lipna.

Według danych botanicznych 
z końca XIX wieku rozprzestrze-
nienie się jemioły w Królestwie 
Polskim było bardzo nierówno-
miernie. W jednej okolicy mogło 
być jej mnóstwo, a w drugiej 
mogła nie występować w ogóle. 
W północno-wschodniej części ziemi 
dobrzyńskiej, a więc od Dobrzynia 

nad Drwęcą pod Rypin aż do Sierpca 
jemioła była bardzo pospolita. Na 
zachód od Dobrzynia nad Drwęcą 
znajdowano ją tylko na pojedync-
zych drzewach nad rzekami.

Równie rzadką jemioła była 
w okolicach Lipna. W pobliżu Skrwy 
niemal w ogóle nie była notowana. 
Nawet miejscowa ludność podczas 

badań nie wiedziała o istnieniu 
takiej rośliny. Co ciekawe jemioła 
najczęściej występowała wówczas 
na sosnach, a następnie na topolach. 
Na ziemi dobrzyńskiej najczęściej 
występowała na grochodrzewie, jak 
pięknie określano wówczas robinię 
akacjową.

(pw)

Tenis był uważany za na-
jbardziej elegancki ze sportów. 
Jedynym dozwolonym kolorem 
strojów tenisowych była śnieżna 
biel. Na naszym terenie tenis 
był również bardzo popularny 
W większych miasteczkach istniały 
kluby, a korty tętniły życiem. W la-
tach 20. w tenisie rządziła trójka 
zawodników nazywana “Les tris 

Mousqueraires”. Byli to : Boro-
tra, Cochet i Lacoste. Każdy z nich 
wygrywał najbardziej prestiżowy 
turniej, czyli Wimbledon, ale każdy 
był nieco inny.

Jean Borotra był człowiekiem 
porywczego charakteru. Po korcie 
poruszał się z gracją. Uwielbiały 
go panie. Znał tylko jeden sposób 
gry, szybkie wykończenie akcji 
przy siatce. Jego styl był bardzo 
widowiskowy. Był Francuzem, ale 
narodowości baskijskiej. Właśnie 
dlatego przezywano go “latającym 
Baskiem”.  Przydomek zawdzięczał 
swojemu sposobowi gry, ale 
i zamiłowaniu do podroży samo-
lotem. Przez część konserwaty-
wnej publiczności nie był lubiany, 
ponieważ lubił okazywać swoje 
emocje bardzo plastycznie. Na ko-
rcie tymczasem obowiązywały zw-
yczaje dżentelmeńskie.

Przeciwieństwem latającego 
Baska był Rene Lacoste. Swoją grą 
przypominał maszynę, która na 
chłodno kalkuluje kolejne zagranie. 

Sam przyznawał, że nie miał talen-
tu do tenisa, a wszystko zawdzięcza 
tylko katorżniczym treningom. 
Przeciwników zamęczał odbijając 
długie piłki stojąc na linii końcowej. 
Był dżentelmenem i flegmatykiem. 
Miał przydomek aligator. Zyskał go 
dzięki zakładowi. W 1920 roku miał 
założyć się podczas pobytu w Now-
ym Jorku o to, że wygra następny 
mecz. Stawką zakładu była el-
egancka torba ze skóry aligatora. 
Lacoste wygrał i zapewne wówczas 
jeszcze nie przeczuwał jak ważna 
dla przyszłego życia była owa tor-
ba...

Trzecim z muszkieterów był 
Henri Cochet. Nie posiadał swojego 
stylu gry. Zawsze pozostawał w de-
fensywie i czekał na błędy rywali, 
które wykorzystywał na swoją 
korzyść. Był zadziwiającym zawod-
nikiem, który grał tym lepiej im 
lepszego miał rywala. Bywało, że 
przegrywał pojedynki z zupełnymi 
amatorami. Trzej muszkieterowie 
tenisa elektryzowali publiczność 

zwłaszcza podczas meczów 
międzypaństwowych. Ich wielkimi 
rywalami byli Amerykanie. 

Jak potoczyły się losy musz-
kieterów po sportowej karierze? 
Borotra został aresztowany przez 
Gestapo w 1942 roku i zesłany do 
obozu koncentracyjnego w Ty-
rolu. Przetrwał tam do 1945 roku. 
Brał udział w bitwie o zamek It-
ter, w której odegrał znaczącą 
rolę. Zmarł w 1994 roku w wieku 
95 lat. Henri Cochet w czasie 
wojny prowadził sklep sportowy. 
Kontynuował także grę w teni-
sa. Kochał grę tak, że nauczył 
grać także swoją żonę Germaine 
Desthieux. Po wojnie małżonkowie 
wspólnie startowali w zawodach 
niższej rangi. Zmarł w 1987 roku.

 Lacoste w 1930 roku 
ożenił się z golfistką Simone de la 
Chaume i zamienił tenis na golfa. 
Para doczekała się córki Cather-
iny, która została mistrzynią golfa. 
W 1933 roku były tenisista założył 
przedsiębiorstwo La Chemise La-

coste, które produkowało koszulki 
tenisowe z logiem krokodyla. Dziś 
to jedna z najbardziej prestiżowych 
firm odzieżowych i nie tylko. 
Rene Lacoste zmarł w 1996 roku, 
dożywając sędziwego wieku 92 lat.

W polskim tenisie w tam-
tych czasach niekwestionowaną 
gwiazdą była Jadwiga Jędrzejowska. 
Była dominatorką, która zajęła dru-
gie miejsca w wielkich turniejach 
w Londynie, Paryżu i Nowym 
Jorku. Ponieważ zagraniczna pra-
sa nie była w stanie poprawnie 
zapisać jej nazwiska używano 
pseudonimu “Ja Ja”. W tenisowym 
mikście grywała w towarzystwie 
króla Szwecji Gustawa V. Była tak 
dominującą postacią, że w 1938 
roku otrzymała tytuł mistrzyni 
Polski bez gry. Zawody zwyczajnie 
nie odbyły się. Po wojnie grała 
w tenisa, dalej zdobywając mis-
trzowskie tytuły w Polsce aż do lat 
60.

(pw)

Trzech muszkieterów tenisa
XX WIEK  Każda dekada ma swoich sportowych idoli. Dziś prym wiedzie piłka nożna. Od dobrych 
kilku lat media licytują się nazwiskami Ronaldo i Messiego. Przed wojną z podobnymi emocjami 
przyglądano się rywalizacji trójki muszkieterów tenisa
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emeryci w karnawale
LIPNO  29 stycznia członkowie lipnowskiego oddziału Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i ich goście 
z wiceburmistrz Lipna Jolantą Zielińską na czele bawili się na 
spotkaniu karnawałowym w rytmie przebojów lat ‘50 i ‘60

W poniedziałkowy wieczór lip-
nowski dom kultury rozbrzmiewał 
rytmami sprzed lat. Z ust Romana 
Kowalskiego i uczestników karna-
wałowej biesiady zorganizowanej 
pod czujnym okiem Krystyny Ry-
kowskiej, szefowej lipnowskiego 
oddziału Polskiego Związku Eme-
rytów i Rencistów popłynęły prze-
boje Piotra Szczepanika, Wojciecha 
Gąsowskiego czy Andrzeja Zauchy.

– Andrzej Zaucha to polski wo-
kalista, saksofonista i perkusista, 
a także aktor oraz artysta kabare-
towy – przypominał prowadzący 
karnawałowe spotkanie Krzysztof 
Kowalewski. – Mało kto wie, że 
Zaucha był z wykształcenia zece-
rem. Był muzycznym samoukiem. 
Jego najpopularniejsze piosenki to: 
„Byłaś serca biciem”, „C’est la vie – 

Paryż z pocztówki”, „Siódmy rok”, 
„Bądź moim natchnieniem”, „Baw 
się lalkami”, „Czarny Alibaba” z re-
pertuaru Heleny Majdaniec, „Roz-
mowa z Jędrkiem” nagrana wspól-
nie z Andrzejem Sikorowskim oraz 
„Baby, ach te baby” z repertuaru 
Eugeniusza Bodo, nagrana wspól-
nie z Ryszardem Rynkowskim. 
Andrzej Zaucha zginął zastrzelony 
przez zazdrosnego męża swojej 
przyjaciółki.

Zaucha zginął 10 października 
1991 roku po występie w spekta-
klu „Pan Twardowski” na deskach 
krakowskiego Teatru STU. Andrzej 
Zaucha i aktorka Zuzanna Leśniak 
zostali zastrzeleni przez jej męża, 
francuskiego reżysera Yves’a Goula-
is, na parkingu przy ulicy Włóczków. 
Motywem zabójstwa była zazdrość. 

Zabójca oddał dziewięć strzałów 
z karabinka sportowego o kalibrze 
5,6 mm o obciętej lufie i kolbie. 
Zaucha zginął na miejscu. Zuzanna 
Leśniak zmarła na Oddziale Tora-
kochirurgii Szpitala im. Jana Pawła 
II. Według relacji świadków aktorka 
próbowała swym ciałem osłonić 
piosenkarza. 16 października 1991 
Andrzej Zaucha został pochowany 
na Cmentarzu Batowickim w Kra-
kowie. Historia ta stała się kanwą 
książki Janusza Wiśniewskiego.

 Wspomnień o gwiazdach mu-
zyki lat ‘50 i ’60 podczas poniedział-
kowego spotkania nie brakowało, 
wspólnego śpiewania i biesiadowa-
nia także. Dzięki takim wieczorkom 
muzycznym pamięć o muzykach 
i przebojach nigdy nie zaginie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Wspólne śpiewanie Integracja społeczna

Niektórzy słuchali z nostalgiąRoman Kowalski wiódł prym

Do śpiewu namawiała Krystyna Rykowska

Humory dopisywały Biesiadowanie nie miało końca

Dołączyła też wiceburmistrz Lipna Jolanta Zielińska

Goście chętnie włączyli się w biesiadowanie



Kupię/Sprzedam

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

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

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

Sprzedam odśnieżarkę spalinową, tel. 
728 128 030

Różne

Proszę o pomoc. W dniu 02.02.2018r. 
na ulicy Sportowej w Skępem ze swojego 
kojca zaginął pies rasy Owczarek Nie-
miecki. Pies jest przyjazny i niegroźny. 
Suka wabi się Misza. Ma na sobie świe-
cąca obrożę. tel. 502868088 734466647

POŻYCZKA / KREDYT BEZ BIK 
OD 1000 DO 20.000 TYSIĘCY NA 
RATY MIESIĘCZNE ! KONTAKT - 
572-148-143 lub 508-055-036

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

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 
i fachowe podejście. Tel 669 450 043

Mechaniczne czyszczenie kominów, rów-
nież ze sadzy szklistej. Tel. 604 410 541

Auto-Moto

Sprzedam warsztat metalowy do garażu, 
narzędzia do c360, tel. 661 357 854 po 
15

Sprzedam Opel Kadet 14 kat. Tel. 607 
875 009. Cena do uzgodnienia

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
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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

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

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

Auto-Moto

Różne

Usługi

Praca

Drewno/WęgielNIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Kupię/Sprzedam
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Miłość ponad wszystko
GMINA SKĘPE  W miniony wtorek rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce i przybyli goście obej-
rzeli jasełka. Było starcie dobra ze złem, mistrzowskie kreacje aktorskie, występy wokalne, gromkie brawa 
i pouczające przesłanie

Anioły w akcji

Policjant też interweniował
Julia interpretacją Maleńskiej miłości 
wzruszyła do łez

Aktorzy z Wólki nie znają tremy

Medyczne wsparcie

Święta rodzina z codziennymi kłopotami

Oklaskom nie było końca.
Wyłącznym patronem me-

dialnym tej teatralnej uczty był 
tygodnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

– Miłość jest w nas – udo-
wodnili podczas tegorocznego 
przedstawienia bożonarodzenio-
wego uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Wólce.

Aktorzy i wokaliści zręcznie 

i umiejętnie przenieśli publiczność 
w świąteczny świat. Boże Narodze-
nie osadzili w realnej, dzisiejszej 
codzienności i pokazali, że pro-
blemy i radości są wciąż te same, 
zmieniło się tylko ich otoczenie. 
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Koncert życzeń dla dziadków
GMINA KIKÓŁ  W miniony czwartek w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli uczniowie 
i nauczyciele gościli babcie i dziadków. Były własnoręcznie wykonane prezenty, mnóstwo życzeń i mi-
strzowskie przedstawienie teatralne

W czwartkowe popołudnie 
wszystkie drogi prowadziły do 
Szkoły Podstawowej w Woli. 
Babcie i dziadkowie otrzymali 
wygodne miejsca przy suto za-
stawionym stole, życzenia od 
organizatorów i swoich wnucząt, 
ale przede wszystkich upominek 
artystyczny najwyższej próby. 
Stroje, choreografia, scenografia 
i talenty wokalne, aktorskie i re-
cytatorskie w połączeniu z wdzię-
kiem uczniów dały wynik w po-
staci spektaklu najwyższej próby. 
Goście z wójtem Kikoła Józefem 
Predenkiewiczem i dyrektor 

szkoły w Woli Elżbietą Kiełkowską 
na czele z zapartym tchem oglą-
dali taneczne, aktorskie i wokalne 
poczynania dzieci, a brawom nie 
było końca.

– Kto służy nam pomocą, kto 
nas najlepiej rozumie, a kto roz-
weseli i rozpieści tak jak babcia 
i dziadek – mówił Jacek Sadowski, 
nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Woli. – Chcemy wynagrodzić 
babciom i dziadkom wszelkie 
trudy tą naszą dzisiejszą uro-
czystością zorganizowaną przez 
klasę pierwszą, drugą i trzecią. 
Nie byłoby tej uroczystości bez 

pomocy rodziców tych dzieci, 
którym serdecznie dziękuję. Bab-
ciom i dziadkom życzę dużo, dużo 
zdrowia, radości i dumy ze swoich 
wnucząt.

Jak przystało na wielkie świę-
to babć i dziadków był też koncert 
życzeń przywołujący na twarze 
gości i uśmiech, i łzy wzruszenia. 
Takiego dnia babci i dziadka bo-
haterom dnia z Woli można tylko 
pozazdrościć.

Patronem medialnym mi-
strzowskiego wydarzenia arty-
stycznego był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Pełna sala Koncert życzeń

Uwielbienie widoczne gołym okiem

Zabawa na całego
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Anioły wprowadziły świąteczny nastrój

Odśpiewwali pastorałki

Zabrzmiały bożonarodzeniowe nuty

Uczniowie przypomnieli histrię Bożego Narodzenia

Publiczność była zachwycona

Rodzina jak z obrazka

Ach, co za królowie

W poniedziałkowe przedpo-
łudnie świetlica wiejska w Łąkiem 
zamieniła się w scenę teatralną, 
na której wspaniale radzili so-
bie młodzi aktorzy z miejscowej 
szkoły. Widownia wypełniła się 
po brzegi, popłynęły kolędy i pa-
storałki, pojawili się pastuszko-
wie i królowie, a główną rolę gra-
ła oczywiście święta rodzina.

– Długo przygotowywali-
śmy się do tych jasełek, trzeba 
wszystko zapamiętać, nauczyć 
się swoich ról, no i bardzo waż-

ne są stroje – mówią aktorzy. – 
Wygląda na to, że wszystkim się 
podoba.

Podobało się wszystkim. 
Rodzice i przyjaciele nie kryli 
radości i dumy, burmistrz Skępe-
go Piotr Wojciechowski chwalił 
i dziękował za występ, wicesta-
rosta lipnowska Anna Smużew-
ska podkreślała kunszt i talent 
dzieci z Łąkiego i okolic, wystę-
pom przyglądała się tez dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Skępem 
Ewa Jastrzębska, jej zastępczyni 

Beata Tężycka, przewodniczą-
cy rady miejskiej w Skępem Ry-
szard Szewczyk, szefowa wydzia-
łu oświaty skępskiego ratusza 
Magdalena Elwertowska i licznie 
przybyli mieszkańcy Łąkiego.

Były słodkie podarunki 
i świąteczna atmosfera. Wyłącz-
nym patronem medialnym te-
atralnego wydarzenia roku w Łą-
kiem był tygodnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

cicha noc młodych aktorów
GMINA SKĘPE  W miniony poniedziałek uczniowie filii szkolnej w Łąkiem wystawili przedstawienie bo-
żonarodzeniowe pod tytułem „Cicha noc”.  Była świąteczna atmosfera i owacje dla młodych aktorów
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WOPR prowadzi
W niedzielę odbyła się III kolejka Lipnowskiej Ligi 
Halowej 2018. Po tej serii gier na pierwszym miejscu 
w tabeli jest ekipa WOPR Lipno. Najlepszymi strzel-
cami są Wiktor Wilmański (Tutti Frutti) i Damian 
Małkowski (WOPR Lipno) – po 6 goli.

Piłka nożna

Kikolanka z sukcesami
Młodzi piłkarze Kikolanki Kikół rywalizowali w turniejach w Bydgoszczy i Janiko-
wie. Z obu wrócili z dobrymi wynikami.

Piłka nożna

W sobotę 27 stycznia w byd-
goskiej Łuczniczce odbył się tur-
niej Wisełka Protector Cup. Udział 
wzięło 14 drużyn. Rywale Kikolan-
ki przyjechali m. in. z Koszalina, 
Gdyni czy Gniezna. Nasza drużyna 
z rocznika 2007 zajęła III miejsce. 
W meczu o tę lokatę Kikolanka 
zremisowała 3:3 z drużyną Benia-
minek Stargard Gdański. O wy-
łonieniu zwycięzcy zdecydowały 
rzuty karne, w których Kikolanka 
wygrała 3:2. I miejsce przypadło 
Bałtykowi Koszalin, II Mieszko 
Gniezno. Indywidualne wyróżnie-

nie przypadło naszej bramkarce 
Emili Tatarewicz. Skład Kikolanki: 
Emilia Tatarewicz, Artur Pawłow-
ski, Jakub Rączkiewicz, Kacper Fur-
mański, Bartłomiej Sztandarski, 
Eryk Rakowski, Jakub Jackowski.

Natomiast w niedzielę nasza 
drużyna wystąpiła na turnieju 
w Janikowie z rocznika 2006. Ki-
kolanka trafiła do grupy z Komor-
nikami z Wielkopolski, Wisełką 
Fordon, Unią Janikowo oraz KS 
Łochowo. Po wygraniu 3 meczów 
i jednym remisie ekipa zajęła 
I miejsce w grupie. O wejście do 

finału Kikolanka pokonała w serii 
rzutów karnych Pogoń Mogilno. 
W finale ponownie spotkali się 
z KS Łochowo. Po upływie re-
gulaminowego czasu był remis. 
W konkursie rzutów karnych lepsi 
okazali się zawodnicy z Łochowa, 
wygrywając 6:5.

– Zajęliśmy drugie miejsce 
oraz zdobyliśmy cenne doświad-
czenie. Od marca będziemy re-
gularnie spotykać się z drużyna-
mi w ramach II ligi wojewódzkiej 
z drużynami z powiatu Bydgo-
skiego. Ponownie na wyróżnienie 
zasłużyła nasza bramkarka Emilia 
Tatarewicz. Nagrodę dla najlepsze-
go zawodnika z drużyny otrzymał 
Jakub Rączkiewicz. Warto wspo-
mnieć, że jest to zawodnik z rocz-
nika 2007 – mówi trener Krzysztof 
Szychulski.

Skład na turnieju w Janikowie: 
Emilia Tatarewicz, Łukasz Jawor-
ski, Konrad Żankowski, Jakub Opu-
szynski, Aleks Rumuński, Szymon 
Kozłowski, Artur Pawłowski, Bar-
tłomiej Sztandarski.

(ak), fot. nadesłane

swojej przewagi. Po pierwszej 
połowie lipnowianie prowadzili 
1:0. Dopiero w drugiej odsłonie 
Gmina Lipno zdobyła 3 bramki 
i pewnie zwyciężyła 4:0.

Ostatnie spotkanie to jak 
zwykle ciekawe dobrzyńskie der-
by Fanatic – ZEWiK. Mecz od po-
czątku do końca trzymał w na-
pięciu, bo żadna z drużyn nie 
potrafiła zbudować bezpiecznej 
przewagi. Przy remisie 2:2 zwy-
cięską bramkę na 3:2 dla ZEWiK
-u zdobył najlepszy strzelec ligi 

– Patryk Laskowski.
Sytuacja w tabeli ułożyła się 

bardzo ciekawie, co zapowiada 
duże emocje w ostatniej kolejce. 
Między prowadzącą trójką, czy-
li Gminą Lipno, Terazlipno i FC 
Wielgie jest tylko po 1 punkcie 
różnicy. Wszystkie te drużyny 
mają zatem realne szanse na 
I miejsce. W klasyfikacji króla 
strzelców z 16 trafieniami samo-
dzielnym liderem został P. La-
skowski (ZEWiK).

Tekst i fot. (ak)

W piątek 2 lutego rozegrano 
2 mecze zaległe. Terazlipno bez 
większych problemów pokonało 
nieobliczalny Fanatic 9:4, a hat-
trickiem w tym spotkaniu popisał 
się Markowski. Drugi pojedynek 
zapowiadał się jako najciekawsze 
spotkanie rundy rewanżowej, 
w którym lider tabeli – Gmina 
Lipno podejmował wicelidera 
– FC Wielgie. W meczu tym nie-
skutecznością razili zawodnicy 
z Lipna, a zadanie utrudniał im 
jeszcze dobrze dysponowany 

bramkarz rywali. FC Wielgie wy-
korzystało sytuację i odniosło 
bardzo istotne zwycięstwo 4:2.

W sobotę odbyły się mecze 
XI kolejki DLF. Już pierwsze spo-
tkanie dwóch najlepszych drużyn 
poprzedniego sezonu, czyli FC 
Wielgie i Terazlipno było praw-
dziwym hitem. Obie ekipy cały 
czas liczą się w walce o wygraną 
także w tym sezonie, dlatego do-
datkowa motywacja do gry nie 
była nikomu potrzebna. Do pew-
nego momentu mecz był dość 

wyrównany i na 5 minut przed 
jego końcem na tablicy wyników 
widniał remis 3:3. Od tego czasu 
swój efektowny marsz po zwycię-
stwo rozpoczęło Terazlipno i w 5 
minut zdobyło 4 bramki. Wynik 
7:3 to udany rewanż za porażkę 
w poprzednim sezonie.

Po piątkowej porażce na po-
tknięcie nie mogła już sobie po-
zwolić Gmina Lipno. W meczu 
z ambitnym, ale dużo mniej do-
świadczonym OSP Dobrzyń, dłu-
go nie mogła udokumentować 

DLF na ostatniej prostej
PIŁKA NOŻNA  W dniach 2-3 lutego w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki rozegrano mecze Do-
brzyńskiej Ligi Futsalu. Przed ostatnią kolejką sytuacja w tabeli ułożyła się tak niesamowicie, że jeszcze 3 
zespoły mają realne szanse na końcowy tryumf

Dobrzyńska Liga Futsalu – mecze zaległe:
Fanatic – Terazlipno 4:9

(Statkiewicz – 2, Opalczewski – 1, Białoskórski – 1; Wiśniewski – 1, 
Szajgicki S. – 1, Kotkiewicz – 1, Falkowski – 1, Pokłacki – 1, 

Markowski – 3, Strzelecki – 1)
Gmina Lipno – FC Wielgie 2:4

(Majewski – 1, Bartczak M. – 1; Raniszewski – 1, Kosowski – 3)

XI kolejka:
FC Wielgie – Terazlipno 3:7

(Raniszewski – 2, Paszyński – 1; Kotkiewicz – 2, Gajda – 1, Markowski – 2, 
Strzelecki – 2)

OSP Dobrzyń – Gmina Lipno 0:4
(Bartczak R. – 1, Podlas – 2, Majewski – 1)

Fanatic – ZEWiK 2:3
(Statkiewicz – 1, Szklarczyk – 1; Laskowski – 1, Ziółkowski – 1, Koprowski – 1)

Wyniki III kolejki:

Auto Komis Lewiccy – Tutti Frutti 4:2

Gmina Lipno – Cannabis 3:1

WOPR Lipno – Terazlipno 5:3

Pauza – Ludki

Następna kolejka (11.02):

9.00 Cannabis – Auto Komis Lewiccy

9.45 Ludki – Terazlipno

10.30 WOPR Lipno – Gmina Lipno

Pauza – Tutti Frutti

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL


