
Sołtysi wzorem dla radnych?
– Oby nasi radni byli tak zgodni jak 
my. Wtedy w tej gminie działoby się 
o wiele lepiej – mówi Mieczysław 
Wójtowicz, sołtys Dyblina. Oka-
zję do spotkania przedstawiciele 
sołectw mieli w piątek, gdy brali 
udział w obchodach Dnia Sołtysa
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Miasto dołoży 
kasy na szpital?

LIPNO/POWIAT  Podczas 41. sesji radni miejscy pytali starostę 
Krzysztofa Baranowskiego o kondycję szpitala. – Stan finansowy 
i osobowy szpitala, z jednym problemem oddziału dziecięcego, 
który jest na etapie rozwiązywania, jest dobry – zapewniał Ba-
ranowski. – Oddział ginekologiczno-położniczy zamykany nie 
będzie. Szpital to nasza wspólna sprawa i apeluję również do 
miasta o pomoc materialną
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Dobrzyń nad Wisłą Gmina Wielgie
Sprawili radość 
wszystkim paniom
Druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zadusznikach zrobi-
li wszystko, by w dniu swojego 
święta panie czuły się jak najle-
piej
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SkępePowiat
Szkoła połączyła pokolenia
7 marca społeczność Zespołu Szkół 
im. Waleriana Łukasińskiego świę-
towała 150. urodziny swojej pla-
cówki. Wspomnienia absolwentów, 
tablica pamiątkowa i publikacje 
okolicznościowe to tylko niektóre 
z elementów gali

Sześciu lekarzy straciło pracę?
Wojewoda poprzez akceptację 
Wojewódzkiego Planu Działania 
Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne zdecydował o likwidacji 
karetek pogotowia z lekarzami m. 
in. w Szpitalu Lipno. Mieszkańcy 
powiatu obawiają się skutków ta-
kiej decyzji
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Bankrut uratowany
– Dobrze, że radni miej-

scy interesują się szpitalem, bo 
wcześniej czy później każdy z nas 
będzie musiał trafić na szpitalne 
łóżko – mówił podczas sesji RM 
w Lipnie starosta Krzysztof Bara-
nowski. – Nie ma już Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, bo w 2009 roku moje 
koleżanki i koledzy zdecydowali, 
żeby przekształcić to w spółkę sa-
morządową ze 100-procentowym 
udziałem powiatu.

Samorząd przejął wtedy tak-
że dług w wysokości około 65 mi-
lionów złotych. Teraz do spłaty 
zostało jeszcze około 11 milionów 
złotych, dług będzie redukowany 
do 2028 roku. Do tego dochodzą 
odsetki. W 2009 roku rata wy-
nosiła około 100 tysięcy złotych, 
teraz jest to 98 tysięcy złotych. 
Warto przypomnieć, że ówczesny 
szpital miał na koncie 27 mln zło-
tych kredytu.

– Powiat musiał wyasygno-
wać 2,4 mln złotych, żeby pokryć 

długi szpitala – zaznacza Bara-
nowski. – W stosunku do szanow-
nego i zacnego miasta Lipna też 
musieliśmy oddać co do złotów-
ki, bo tego było 1,5 mln złotych 
jako podatek od nieruchomości, 
jakiego SPZOZ nie płacił na rzecz 
miasta. Nie chcę komentować de-
cyzji ówczesnej rady, ale poddaję 
pod rozwagę, czy wtedy nie moż-
na było pomóc. Sprawa jest już 
zamknięta. Spłacamy długi, więc 
rata plus odsetki wynoszą około 
150 tysięcy złotych miesięcznie. 
Od 2009 roku do dzisiaj powiat 
przeznaczył ponad 9 mln złotych 
na modernizację i zakup urzą-
dzeń.

W tym roku powiat prze-
znacza na ten cel około 1,5 mln 
złotych z dochodów własnych. 
Spółka płaci obecnie wszyst-
kie zobowiązania czasowo, a to 
ważne, bo starosta przypomina, 
iż w chwili objęcia przez niego 
urzędu w 2006 roku dług szpita-
la wobec około 600 pracowników 
wynosił 8 mln zł.

Dokończenie na str. 30

Gmina Lipno

Najpierw z nim pili, 
potem go okradli
6 tysięcy złotych stracił mieszkaniec gminy Lipno, 
który przez trzy dni gościł w domu współbiesiadni-
ków. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie kobietę 
i mężczyznę. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolno-
ści.

W miniony wtorek do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lip-
nie wpłynęło zgłoszenie od 
jednego z mieszkańców gminy 
Lipno, że został on okradziony. 
Policjanci ustalili, że mężczyzna 
od trzech dni gościł pod swoim 
dachem 31-letniego mężczyznę 
i 24-letnią kobietę.

– Kiedy wyszedł z domu, 
zostawiając kompanów samych, 
ci ukradli mu 6 tysięcy złotych, 
które pokrzywdzony trzymał 

w szufladzie. Sprawcy zostali 
zatrzymani parę godziny póź-
niej. Policjanci odzyskali część 
utraconych pieniędzy – mówi 
sierż. szt. Katarzyna Sobocińska 
z KPP Lipno.

Przy kobiecie ujawniono 
również około 1 grama amfeta-
miny. Obojgu grozi teraz do 5 lat 
pozbawienia wolności a kobiecie 
dodatkowe 3 lata za posiadanie 
środków narkotycznych.

(ak), fot. KPP Lipno
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Policjanci 
są nieprzekupni

gMinA LiPno  Srogie konsekwencje poniesie 26-letni miesz-
kaniec gminy Lipno, który został zatrzymany przez policję w Ra-
domicach, kierując po pijanemu. Jeszcze większych problemów 
przysporzył sobie, próbując przekupić mundurowych

Srogie konsekwencje poniesie 
26-letni mieszkaniec gminy Lipno, 
który został zatrzymany przez 
policję w Radomicach, kierując po 
pijanemu. Jeszcze większych pro-
blemów przysporzył sobie, próbu-
jąc przekupić mundurowych

W minioną sobotę około go-

dziny 23.00 dyżurny lipnowskiej 
komendy otrzymał zgłoszenie, że 
drogą K-67 w Radomicach jedzie 
osobowa honda, której kierujący 
prawdopodobnie był nietrzeźwy. 
Patrol, który został skierowany na 
miejsce, potwierdził autentycz-
ność zgłoszenia.

– Mundurowi od 26-letniego 
mieszkańca gminy Lipno wyczuli 
silną woń alkoholu. Po sprawdze-
niu stanu trzeźwości okazało się, 
że mężczyzna miał ponad 2 pro-
mile alkoholu w organizmie – po-
daje sierż. szt. Katarzyna Sobociń-
ska z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Ale to dopiero początek jego 
występków. W pewnym momencie 
26-latek wyjął banknot stuzłoto-
wy, próbując wręczyć go mundu-
rowym, aby ci odstąpili od wyko-
nywania czynności. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony 
do jednostki policji. Za popełnio-
ne przestępstwa odpowie przed 
sądem.

(ak), fot. KPP Lipno

Ukradli ciągnik
Z jednego z gospodarstw w Makówcu skradziono 
traktor o wartości 25 tys. zł. Na szczęście przestępcy 
niedługo nacieszyli się łupem.

Gmina Chrostkowo

W niedzielę około 6.00 dy-
żurny naszej jednostki otrzymał 
zgłoszenie, że ktoś włamał się do 
garażu jednego z gospodarstw 
w miejscowości Makówiec i ukradł 
ciągnik. Na miejsce natychmiast 
skierowano funkcjonariuszy, któ-
rzy potwierdzili ten fakt. Łupem 

sprawców padł ciągnik o wartości 
25 tysięcy złotych.

– Mundurowi na miejscu 
wykonali szereg czynności, prze-
słuchali świadków, wykonali oglę-
dziny, zabezpieczyli ślady oraz 
wykorzystali psa tropiącego. 
W toku wykonywania czynności, 

Lipno

Miasto daje kasę policji
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie nadkom. Piotr Czajkowski 
i burmistrz Lipna Paweł Banasik podpisali porozumienie w sprawie dodatko-
wych patroli. Władze samorządowe przekazały na ten cel 30 tys. złotych.

W ubiegły piątek w urzędzie 
miejskim w Lipnie zostało podpi-
sane porozumienie w sprawie do-
datkowych, ponadnormatywnych 
patroli policji. Władze samorządo-
we przekazały na ten cel 30 tys. 
złotych.

– W ramach zawartego po-
rozumienia Komenda Powiatowa 
Policji w Lipnie zobowiązała się do 
wykonywania zadań polegających 
na zabezpieczeniu ładu i porząd-
ku na rzecz miasta. Służby te będą 
realizowane przez dwuosobowe 
patrole piesze – mówi sierż. szt. 
Katarzyna Sobocińska z KPP Lipno.

Policjanci będą pełnić służbę 
w miejscach najbardziej zagrożo-
nych przestępstwami i wykrocze-

niami, szczególnie uciążliwymi dla 
społeczeństwa.

(ak), fot. KPP Lipno

jeszcze tego samego dnia poli-
cjanci ustalili i zatrzymali trzech 
sprawców odpowiedzialnych za 
dokonanie kradzieży z włama-
niem – wyjaśnia sierż. szt. Kata-
rzyna Sobocińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Lipnie.

Funkcjonariusze odzyskali 
również skradziony ciągnik. Męż-
czyźni w wieku 20, 22, 27 lat zosta-
li zatrzymani i doprowadzeni do 
jednostki. Wszyscy trzej usłyszeli 
zarzut kradzieży z włamaniem, za 
który grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)

Narkotyki 
za popielniczką
W piątek około godziny 19.00 w Ciełuchowie policjanci 
zatrzymali do kontroli kierującego vw golfem. Uwagę 
mundurowych zwróciło nerwowe zachowanie męż-
czyzny. Okazało się, że 33-latek za popielniczką ukrył 
ponad 2,5 g amfetaminy.

Gmina Kikół

W miniony piątek około po-
licjanci z Lipna pełnili służbę 
w gminie Kikół. W trakcie wyko-
nywania czynności w Ciełuchowie 
nerwowe zachowanie zatrzyma-
nego kierowcy wzbudziło podej-
rzenie mundurowych, że może 
mieć on coś na sumieniu.

– Intuicja ich nie zawiodła. 
Ujawnili w pojeździe za popiel-

niczką zawiniątko z białym prosz-
kiem. Jak się okazało, było to po-
nad 2,5 g amfetaminy – podaje 
sierż. szt. Katarzyna Sobocińska 
z KPP Lipno.

Mężczyzna został zatrzyma-
ny i przewieziony do jednostki 
policji. Grozi mu teraz do 3 lat 
pozbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Lipno

12 mandatów 
na przejazdach
Nie wszyscy kierowcy poruszają się we właściwy 
sposób, przekraczając przejazdy kolejowe. Policjanci 
z drogówki z tym walczą.

Powiat

Funkcjonariusze lipnow-
skiej drogówki przeprowadzili 
na terenie powiatu działania 
ukierunkowane na podniesienie 
bezpieczeństwa na strzeżonych 
i niestrzeżonych przejazdach 
kolejowych. Celem akcji było 
uświadomienie i przypomnienie 
uczestnikom ruchu drogowego 
jakie zagrożenie wynikają z nie-
prawidłowego przekraczania to-
rów kolejowych.

Mundurowi przypominali 

również, jakie przepisy obowią-
zują przy strzeżonych i niestrze-
żonych przejazdach kolejowych. 
W działaniach wzięło udział  
9 funkcjonariuszy, którzy pełnili 
służbę na terenie całego powia-
tu, w rejonie przejazdów.

Najczęściej popełnianym 
wykroczeniem było niezastoso-
wanie się do znaku „Stop”. Mun-
durowi podczas działań nałożyli 
łącznie 12 mandatów karnych.

(ak)
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Wkrótce budowa ronda w Kamieniu Kotowym
Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 559 łączącej Lipno z Płockiem. Drogowcy poszerzają jezdnię, wkrótce ruszy też budowa ronda 
w Kamieniu Kotowym oraz pierwszych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej.

Gmina Tłuchowo

Sześciu lekarzy straciło pracę?
POWIAT  Wojewoda kujawsko-pomorski poprzez akceptację Wojewódzkiego Planu Działania Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne zdecydował o likwidacji karetek pogotowia z lekarzami m. in. w Szpi-
talu Lipno. Mieszkańcy powiatu obawiają się skutków takiej decyzji

Przebudowa 22 kilometrów 
drogi wojewódzkiej nr 559 z Lip-
na do granicy województwa to 
jedna z dużych inwestycji realizo-
wanych na drogach województwa 
kujawsko-pomorskiego. Urząd 
marszałkowski przeznaczył na 
prace budowlane 59 milionów zło-
tych. Zadanie finansuje w oparciu 
o środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Roboty prowadzi 
firma Eurovia.

W pierwszej kolejności drogo-

wcy rozpoczęli modernizację bli-
sko 5-kilometrowego odcinka od 
miejscowości Jasień przez Kamień 
Kotowy do granicy województwa. 
W trakcie robót konieczne było 
zlecenie dodatkowych prac zwią-
zanych ze złym stanem podbu-
dowy. Do projektu wprowadzono 
też dodatkowe rozwiązania po-
prawiające odwodnienie przyle-
głych terenów.

Po przerwie wymuszonej 
przez ujemne temperatury tem-

po robót na odcinku od Kamie-
nia Kotowego do granicy woje-
wództwa znów przyspieszy. Ekipy 
budowlane dokończą rozbiórkę 
starej konstrukcji drogi, wykonają 
przepusty drogowe i przejścia dla 
małych zwierząt oraz przystąpią 
do wykonania stabilizacji i dol-
nych warstw podbudów.

Równolegle prowadzone 
będą roboty drogowe na odcinku 
Jasień-Kamień Kotowy, tak aby 
szybko przywrócić ruch dwoma 

pasami po nowo ułożonych war-
stwach bitumicznych. Wiosną 
rozpocznie się także budowa ron-
da na połączeniu dróg nr 559 i 541. 
Zastąpi ono niebezpieczne skrzy-
żowanie, na którym wcześniej do-
chodziło do wypadków i kolizji.

Na pozostałym odcinku 
w kierunku Lipna rozbiórka starej 
konstrukcji drogi, która wymu-
si z zamknięcie trasy dla ruchu, 
będzie możliwa po zakończeniu 
podstawowych prac pomiędzy Ja-

sieniem i Kamieniem Kotowym. 
Zakres robót na odcinku pomię-
dzy Lipnem i Wierzbickiem zakła-
da wzmocnienie konstrukcji jezd-
ni i poszerzenie jej do 7 metrów. 
Powstanie też ciąg pieszo-rowe-
rowy, zatoki autobusowe oraz 
bezpieczniejsze skrzyżowania. 
Główne prace na tym odcinku 
będą prowadzone latem. Zakoń-
czenie wszystkich robót planowa-
ne jest za pół roku.

(ak)

Od 1 lutego decyzją wojewody 
jedenaście zespołów specjalistycz-
nych (karetki oprócz ratowników 
medycznych zawierały także le-
karza) na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego zostało 
przekwalifikowanych na zespoły 
podstawowe ratownictwa medycz-
nego (wyłącznie z ratownikami 
medycznymi). W tej grupie znalazł 
się także Szpital Lipno. Obecnie 
wszystkie trzy karetki obsługujące 
powiat lipnowski mają status pod-
stawowy.

Decyzja ministerstwa
Powszechnie za przyczynę 

zmian podaje się ruchy Minister-
stwa Zdrowia, które wprowadziło 
nowe wymagania wobec persone-
lu karetek pogotowia. Teraz leka-
rze, aby móc jeździć do pacjentów 
w ambulansie, muszą mieć prze-
pracowane co najmniej dwa lata 
w specjalizacji z medycyny ratun-
kowej lub dziedzin pokrewnych, m. 
in. chirurgii, anestezjologii, ortope-
dii czy chorób wewnętrznych. Kil-
kakrotnie zmieniano termin wejścia 
w życie tych przepisów, gdyż wielu 
lekarzy nie spełniało kryteriów.

Zwolnili 6 lekarzy?
Okazuje się, że nie we wszyst-

kich przypadkach taka decyzja 
może być uzasadniona realnymi 
problemami. Redakcję CLI zaalar-
mowała osoba, która twierdzi, że 
dobrze zna sytuację Szpitala w Lip-
nie od strony pracowników. Chciała 
pozostać anonimowa. Twierdzi, że 
pracę w szpitalu straciło 6 lekarzy, 
którzy do tej pory pełnili dyżury 
w karetkach.

– Pracowali tam lekarze z wie-
loletnim doświadczeniem i odpo-
wiednim wykształceniem, więc 
nie można powiedzieć, że zwol-
niono ich, bo nie spełnili wymagań 
wprowadzanych nowym rozporzą-
dzeniem ministerstwa. Poza tym 
w 2020 roku jest ostateczny termin 
wprowadzenia tych zmian, więc 
dlaczego pozbawia się pacjentów 
opieki lekarskiej już na dwa lata 
przed tym? Zwolniono nawet szefa 
oddziału, który ratował mieszkań-
ców, latając szpitalnym helikopte-
rem. Miał odpowiednie kwalifika-
cje, o czym świadczy fakt, że od 
razu przyjęto go we włocławskim 
szpitalu. Dyżury zabrano także le-
karzom, których jeszcze niedawno 
pozyskiwano z innych placówek 
medycznych. To niedorzeczne ru-
chy. Dlaczego pozbyto się takich 

dobrych lekarzy? – pyta mężczy-
zna.

Wojewoda wyjaśnia
O wyjaśnienie sytuacji poprosi-

liśmy wojewodę kujawsko-pomor-
skiego. Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z biurem prasowym, które 
w odpowiedzi przesłało nam doku-
ment o nazwie „Zmiany w organi-
zacji systemu PRM w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w 2018 
roku”. Tam znajduje się wytłuma-
czenie wdrożonych zmian.

– „W 2020 roku upływa tzw. 
okres przejściowy, a tym samym 
możliwość pełnienia dyżurów 
w ambulansach ratunkowych leka-
rzy innych specjalności niż specjali-
ści medycyny ratunkowej. Obecnie 
w województwie kujawsko-pomor-
skim pracuje około 50 lekarzy po-
siadających tę specjalizację. Liczba 
ta od lat się nie zmienia i nic nie 
wskazuje na to, aby nastąpił dyna-
miczny wzrost tej populacji. Należy 
podkreślić, że połowa z nich dyplo-
muje się inną specjalnością i raczej 
skłania się głównie do jej uprawia-
nia. Według szacunków Konsultan-
ta wojewódzkiego ds. medycyny 
ratunkowej minimalna liczba spe-
cjalistów medycyny ratunkowej 

w naszym województwie, którzy 
mogliby dyżurować w aktualnie 
funkcjonujących ambulansach 
typu „S” i zakontraktowanych Szpi-
talnych Oddziałach Ratunkowych 
to około 200 lekarzy. Biorąc pod 
uwagę zainteresowanie specjali-
zowania się w medycynie ratun-
kowej, nie jest to możliwe. Zatem 
należy uprzedzić moment wystą-
pienia kryzysu i stopniowo zamie-
niać funkcjonujące ZRM „S” na „P” 
– czytamy w uzasadnieniu decyzji 
wojewody kujawsko-pomorskiego.

Ratownicy sobie poradzą
Modyfikacja „Wojewódzkiego 

Plan Działania Systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego” 
uzyskała pozytywną opinię konsul-
tanta wojewódzkiego ds. medycyny 
ratunkowej. Także ustawodawcy są 
przekonani, że ratownicy medycz-
ni są w stanie na równie wysokim 
poziomie zabezpieczyć pacjenta po 
wypadku, udarze, wylewie, itp. jak 
lekarz. Ich zadaniem ma być udzie-
lenie pierwszej pomocy i dowie-
zienie do szpitala, aby przekazać 
lekarzom. Ratownik jest uprawnio-
ny do wykonania ponad 95 proc. 
czynności, które wykonuje lekarz. 
W praktyce jednak ma do dyspo-
zycji ograniczoną listę leków, które 
może podać. Nie ma prawa do wy-
pisywania recept, a także nie może 
podjąć decyzji o intubacji pacjenta, 
u którego nie stwierdzono zatrzy-
mania krążenia.

Obawy mieszkańców 
powiatu
Niektórzy ludzie obawiają się, 

że ratownicy medyczni nie będą 
mieli wystarczającej wiedzy i do-
świadczenia, aby udzielić fachowej 
pomocy i uratować życie, zwłasz-
cza na miejscu wypadku, gdzie li-
czy się każda sekunda. Istnieje tak-

że ryzyko, że ratownicy medyczni 
będą przywozić do szpitala osoby, 
które nie potrzebują hospitalizacji. 
To z kolei narazi lecznicę na do-
datkowe koszty oraz wydłuży czas 
oczekiwania na pomoc na oddzia-
łach ratunkowych. 

Mieszkańców uspokoić ma 
jednak fakt, iż lekarze będą przy-
jeżdżać na miejsce, jeśli będzie taka 
konieczność. Co więcej, w „woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
od 2004 r. funkcjonuje system 
teletransmisji EKG, który nie jest 
niczym innym jak wspomaganiem 
„na odległość” pracy ratownika me-
dycznego. Ustawodawca nie precy-
zuje rodzaju nadzoru, ale nigdzie 
nie jest określone, że musi to byś 
nadzór bezpośredni, a biorąc pod 
uwagę możliwość przesyłania da-
nych dotyczących parametrów pa-
cjenta, dźwięku i obrazu „on line” 
może być to nadzór wirtualny”.

Brakowało lekarzy 
do wyjazdów
Urząd wojewódzki powołu-

je się także na przeprowadzoną 
na szczeblu własnego Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego analizę kart zleceń 
wyjazdów zespołów ratownictwa 
medycznego w oparciu o system 
SWD PRM. Okazuje się, że na terenie 
województwa przed wprowadze-
niem zmian zdarzały się sytuacje, 
iż brakowało lekarzy w składach 
osobowych specjalistycznych ze-
społów ratownictwa medycznego. 
U niektórych dysponentów brak 
lekarza dotyczył nawet kilkunastu 
dni w miesiącu i około kilkudzie-
sięciu wyjazdów do zdarzeń w ska-
li każdego miesiąca. Stąd decyzja 
o wprowadzeniu zmian systemo-
wo.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. (ak)
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Szkoła połączyła pokolenia
SKĘPE  7 marca społeczność Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego świętowała 150. urodziny swojej 
placówki. Wspomnienia absolwentów, tablica pamiątkowa i publikacje okolicznościowe to tylko niektóre 
z elementów gali

W minioną środę w Skępem 
spotkali się wszyscy ci, którzy 
w Zespole Szkół w Skępem uczyli 
się, pracowali, współpracowali oraz 
ci, dla których ta kuźnia talentów 
jest ważną placówką na mapie edu-
kacyjnej kraju.

– Ta szkoła jest kuźnią na-
ukowców, ale też samorządow-
ców, bo połowa naszych samorzą-
dowców to absolwenci tej szkoły 
– przypomina dyrektor Zespołu 
Szkół Wiesław Białucha. – Obec-
nych uczniów namawiam, by uczyli 
się tak, żeby w 200. urodziny szkoły 
wymieniać kolejne tytuły profesor-
skie naszych absolwentów. Ta szko-
ła łączy pokolenia.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w miejscowym sanktu-
arium, po której licznie przybyli 
goście przemaszerowali do Zespo-
łu Szkół, by wspominać, podsu-
mowywać, planować i świętować. 
O wielkiej marcowej gali przyszłym 

pokoleniom będzie przypomi-
nać odsłonięta tablica pamiątko-
wa i obszerne publikacje wydane 
z okazji jubileuszu.

– To dla mnie wyjątkowy 
czas wspomnień – mówił staro-
sta lipnowski Krzysztof Baranow-
ski. – Początki szkolnictwa sięgają 
tu XVIII wieku, kiedy to powstało 
przyklasztorze seminarium. Wła-
dze dostrzegały w tych placówkach, 
nauczycielach i młodzieży ogrom-
ny potencjał i dlatego zabiegały 
o stworzenie tu jak najlepszych 
warunków przez systematycznie 
prowadzone inwestycje. Po prze-
jęciu tej szkoły przez starostwo 
systematycznie tu inwestujemy. 
Na rok jubileuszowy zaplanowana 
jest kontynuacja remontu budyn-
ku internatu z przeznaczeniem na 
ośrodek wypoczynkowo-rekreacyj-
no-sportowy, budowa pomostu 
i zagospodarowanie turystyczne 
w postaci wiat biesiadnych.

W książce „Szkoła, która łączy 
pokolenia” można znaleźć nazwi-
ska wszystkich absolwentów Se-
minarium Nauczycielskiego w Wy-
myślinie, Państwowego Liceum 
Pedagogicznego, Gimnazjum Ogól-
nokształcącego, Państwowego Li-
ceum Pedagogicznego, szkół rolni-
czych średnich i zawodowych oraz 
Szkół Przysposobienia Rolniczego 
oraz liceów i techników różnych 
profili. W publikacji „Historia szkoły 
w fotograficznym skrócie Wymy-
ślin Skępe 1867-2017” nie brakuje 
fotografii z życia szkoły, uczniów, 
nauczycieli, uwieczniających chwile 
podniosłe i ważne, ale także szkol-
ne, codzienne.

Patronem medialnym jubile-
uszu był tygodnik CLI. Na naszym 
portalu lipno-cli.pl znajdziecie ob-
szerną fotorelację z obchodów 150-
lecia placówki.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Wpis do księgi zacnych gości

Absolwenci przybyli licznie

Piękne powitanie na obchodach

Uczniowie klasy mundurowej

Sołtysi wzorem dla radnych?
– Oby nasi radni byli tak zgodni jak my. Wtedy w tej gminie działoby się o wiele 
lepiej – mówi Mieczysław Wójtowicz, wieloletni sołtys Dyblina. Okazję do spo-
tkania przedstawiciele sołectw mieli w piątek, gdy brali udział w obchodach Dnia 
Sołtysa.

Dobrzyń nad Wisłą

Przypadające na 11 marca świę-
to jest bardzo ważne nie tylko dla 
samych sołtysów, ale i mieszkań-
ców wsi, którzy zawsze mogą liczyć 
na przychylność i pomoc „szefów” 
ich miejscowości. Oczywiście trze-
ba zaznaczyć, że funkcja sołtysa 
jest niemal społeczna i z faktycz-
nym szefowaniem wiele wspólnego 
nie ma. Sołtys jest bowiem przed-
stawicielem wsi w kontaktach z sa-
morządem. To on znajduje się na 
pierwszej linii ognia, bo do sołty-
sów jako pierwszych przychodzą 
ludzie ze swoimi problemami.

Dlatego sołtysów trzeba doce-
nić, a robi to rokrocznie samorząd 
z Dobrzynia. W miniony piątek zor-
ganizowano uroczyste spotkanie 
z sołtysami. Przebywającego na 
zwolnieniu lekarskim burmistrza 
Jacka Waśko reprezentował sekre-
tarz Ryszard Machnowski, który 
wręczył podziękowania wszyst-
kim przybyłym sołtysom. Była też 
chwila na rozmowy i refleksje.

– Jestem sołtysem już trzecią 
kadencję, a więc ponad 11 lat. My-
ślę, że swoje obowiązki wykonuję 
dobrze. Jeśli mieszkańcy zdecy-
dują, że chcą, bym dalej był sołty-
sem, oczywiście chętnie się zgodzę. 
Najważniejsze sprawy dla moich 
mieszkańców to drogi. Ale waż-
ny jest kontakt z mieszkańcami, 
trzeba wiedzieć, kto może potrze-
bować pomocy. Sporo pracy jest 
z poborem podatków. Ale ludzie 
przychodzą z różnymi sprawami, 
najczęściej z zażaleniami o drogi – 

mówi Mieczysław Wójtowicz, soł-
tys Dyblina.

Pełnienie funkcji sołtysa jest 
niemal społeczne. W gminie Do-
brzyń nad Wisłą dieta sołtysa wy-
nosi 80 zł od sesji. Te odbywają się 
przeważnie raz w miesiącu. Do tego 
dochodzi 7 procent od zebranego 
kwartalnie podatku. Uśredniając, 
sołtys Wójtowicz otrzymuje ok. 150 
zł miesięcznie. Suma nie powala 
na kolana. – Słyszałem o planach 
docenienia sołtysów i ustanowie-
nia etatu dla sołtysów, ale to chyba 
mało realne. Czy wśród nas sołty-
sów panuje zgoda? Oby nasi radni 
byli tak zgodni jak my. Wtedy w tej 
gminie działoby się o wiele lepiej – 
dodaje Wójtowicz.

Po wręczeniu podziękowań za-
proszono sołtysów na poczęstunek. 
Fotorelację z obchodów znajdziecie 
na naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Sekretarz Ryszard Machnowski wręcza podziękowanie 
sołtysowi Dyblina Mieczysławowi Wójtowiczowi

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Czwartek 15 marca 2018 SPOŁECZEŃSTWO 5  LIPNO–CLI.PL

Witkowo świętowało
W sobotę 10 marca panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Witkowie zorganizowały spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet.

Strażacy z OSP Oleszno znani są ze swoich dobrych manier, dlatego postanowili 
tradycyjnie już uhonorować wszystkie mieszkanki wsi z okazji 8 marca.

Gmina Wielgie

Dzień Kobiet w Olesznie

Gmina Wielgie

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Sprawili radość 
wszystkim paniom

GMINA WIELGIE  Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zadusznikach zrobili wszystko, by w dniu swojego święta pa-
nie czuły się jak najlepiej

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej. 
Najważniejszymi gośćmi były licz-
nie przybyłe panie z Witkowa, ale 
nie mogło zabraknąć także przed-
stawicieli samorządu gminnego. 
Wspólnie z mieszkańcami biesiado-
wali wójt Tadeusz Wiewiórski, jego 
zastępca Jan Wadoń, przewodni-

cząca rady gminy Halina Sztypka 
i skarbnik Bożena Bielicka. Byli tak-
że druhowie z OSP Witkowo. Lokal-
ną społeczność reprezentował rad-
ny Sebastian Pikus. Wszystkie panie 
obdarowane zostały różami, były 
życzenia i poczęstunek. Impreza 
trwała do godzin wieczornych.

(ak), fot. nadesłane

Dzień Kobiet jest corocznie 
okazją do spotkania mieszkańców 
i przede wszystkim podziękowa-
nia za codzienny trud dla pań. 
W świetlicy wiejskiej w Olesznie 
goście zebrali się w minioną so-
botę o godz. 15.00. Na spotkanie 
przybyło kilkadziesiąt osób. Za-
częło się oczywiście od życzeń dla 
wszystkich kobiet. – Mam nadzie-

ję, że będziecie się dobrze czuć na 
naszym tradycyjnym spotkaniu. 
Z okazji waszego święta życzę na-
szym paniom wszystkiego najlep-
szego – powiedział Piotr Przyby-
szewski, sołtys Oleszna.

Aby humory pań były dosko-
nałe, druhowie z Oleszna pełnili 
tego dnia funkcję kucharzy i kel-
nerów. Mało tego, bo zamieni-

li się też w artystów. Wspólnie 
z wójtem odśpiewali wszystkim 
paniom sto lat. Spotkanie było 
też wyjątkowe dla radnej gmi-
ny Wielgie Bożeny Karbowskiej. 
Mieszkanka Oleszna akurat tego 
dnia obchodziła imieniny. Fotore-
lację z imprezy możecie oglądać 
na naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

W tym celu strażacy zor-
ganizowali spotkanie w remizie 
OSP w miniony czwartek. Kilka-
dziesiąt mieszkanek Zadusznik 
przybyło na godz. 16.00. Warto 
było pojawić się punktualnie, 
bo pierwszym akordem było 
obdarowanie kobiet kwiatami. 
Wśród panów pełniących swoją 
zaszczytną służbę byli samorzą-
dowcy z radną powiatową Zo-
fią Kuczmarską, zastępcą wójta 

gminy Wielgie Janem Wadoniem 
i radnym gminy Janem Wiśniew-
skim.

Po tej miłej chwili druhowie 
zaprosili wszystkie panie na po-
częstunek. Był czas na rozmowy, 
a panowie dbali, by ich towa-
rzyszkom niczego nie brakowa-
ło. – Chciałoby się, żeby tak było 
zawsze – przyznały z rozbrajają-
cą szczerością uczestniczki spo-
tkania. – Ale i tak jest nam bar-

dzo miło, że nasi mężczyźni tak 
się postarali.

O tym jak w dniu swojego 
święta bawiły się mieszkanki Za-
dusznik, możecie przekonać się, 
oglądając galerię zdjęć na na-
szym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Huczne spotkanie 
w Kozirogu
Obchody Dnia Kobiet już na stałe wpisały się w ka-
lendarz corocznych imprez organizowanych przez 
druhów z Koziroga Leśnego oraz sołtysa wsi.

Gmina Tłuchowo

W uroczystej kolacji zorgani-
zowanej przez strażaków i sołtys 
wsi Agnieszkę Dzięgielewską wzięły 
udział niemalże wszystkie miesz-
kanki Koziroga Leśnego, przedsta-
wicielki sąsiednich miejscowości 
oraz zaprzyjaźnionych stowarzy-
szeń. Nie zabrakło również kilku 
panów, lecz tylko w roli kelnerów. 
Wspólna kolacja upłynęła pod zna-
kiem dobrej zabawy. Był to tak-
że idealny czas, by powspominać 
dawne dzieje oraz podyskutować 
o planach na przyszłość.

– To już drugie takie spotkanie. 
Pierwsze odbyło się dokładnie rok 
temu. Miejmy nadzieję, że będą ko-
lejne. Chociaż przy tak licznej fre-
kwencji, jak ta dziś, to raczej pewne 

– mówi Agnieszka Dzięgielewska, 
sołtys Koziroga.

W uroczystości wzięli również 
udział goście specjalni, którzy 8 
marca wystąpili dla mieszkanek 
sołectwa. Zespół folklorystyczny 
Tłuchowianie wykonał kilka pio-
senek, a członkowie stowarzysze-
nia Pomocna Dłoń złożyli paniom 
życzenia w niekonwencjonalny 
sposób. Wystąpił również kabaret 
Ziuta i Feluta pod opieką Konrada 
Słomczewskiego. Cel był jeden – 
wywołać na twarzach bohaterek 
wieczoru serdeczny uśmiech. I rze-
czywiście panie, nastolatki i cał-
kiem małe dziewczynki były bardzo 
zadowolone z uroczystości.

(mb-g) fot. nadesłane
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Lipno/Powiat

Prawie gotowy pit
Od 15 marca na stronie internetowej portalu po-
datkowego Ministerstwa Finansów dostępne będą 
wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2017 
rok. Z udogodnienia mogą skorzystać osoby fizycz-
ne.

szkoła z medalem od marszałka
SKĘPE  7 marca Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem otrzymał srebrny medal 
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za 150-letnie zasługi dla regionu i jego mieszkań-
ców

Marzec to czas, kiedy warto już 
poważnie pomyśleć o rozliczeniu 
z fiskusem za ubiegły rok. Minister-
stwo Finansów za pośrednictwem 
urzędów skarbowych przypomina 
o ułatwieniach, udogodnieniach 
i ofertach dla podatników.

– Przypominamy, że w zakre-
sie rozliczenia rocznego w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
za rok 2017, wzorem roku ubiegłe-
go, kontynuowana będzie usługa 
Wstępnie wypełnionego zeznania 

podatkowego (PFR) –informuje za-
stępca naczelnika Urzędu Skarbo-
wego w Lipnie Mariusz Mańkowski. 
– Wstępnie wypełnione zeznanie 
podatkowe PFR za rok 2017 adreso-
wane jest do podatników będących 
osobami fizycznymi nieprowadzą-
cymi działalności gospodarczej, 
którzy zobowiązani są do rozlicze-
nia rocznego na formularzu PIT-37 
oraz do podatników rozliczających 
przychody z kapitałów pieniężnych 
na formularzu PIT-38.

Wstępnie wypełnione zeznania 
podatkowe (PFR) za rok 2017 do-
stępne będą od 15 marca na stronie 
internetowej portalu podatkowe-
go www.portalpodatkowy.mf.gov.
pl. Sporządzane są na podstawie 
informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R 
przekazywanych przez płatników 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych i podmioty niepełniące 
funkcji płatnika w tym podatku, 
którzy są zobowiązani do prze-
kazywania imiennych informacji 
o wysokości dochodów podatnika 
lub rocznego obliczenia podatku 
oraz na podstawie informacji PIT-
40A/11A przekazywanych przez or-
gany rentowe.

– Ponadto administracja skar-
bowa wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom podatników, wzorem 
roku ubiegłego uruchomiła kolej-
ne dwie usługi, ułatwiające roczne 
rozliczenia podatkowe – informuje 
Mariusz Mańkowski, zastępca na-

czelnika US w Lipnie. – Pierwsza 
z nich to wniosek o sporządzenie 
zeznania podatkowego przez urząd 
skarbowy, czyli PIT-WZ, a druga to 
oświadczenie o przekazaniu 1% po-
datku organizacji pożytku publicz-
nego PIT-OP.

Więcej informacji w zakresie 
pomocy technicznej i przesyłania 
e-deklaracji, wniosków i oświad-
czeń można uzyskać telefonicz-
nie: 801 055 055 (dla połączeń 

z telefonów stacjonarnych), 22 330 
03 30 (dla połączeń z telefonów 
komórkowych), +48 22 330 03 30 
(dla połączeń z zagranicy). Infoli-
nia jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-16:00. 
Pomoc w sprawie problemów 
technicznych przy obsłudze sys-
temu e-deklaracje: e-mail:info.e-
deklaracje@mf.gov.pl.

Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne

– Uroczystość ta jest niezwy-
kle ważna nie tylko dla Skępego, 
ale także dla powiatu lipnow-
skiego i województwa kujawsko-
pomorskiego – mówiła podczas 
150-lecia placówki Aneta Jędrze-
jewska, członek zarządu woje-
wództwa. – 150 lat to wiele lat hi-
storii zapisanej w księdze, którą 
uczniowie i nauczyciele stworzyli, 
to praca wielu dyrektorów, pe-
dagogów, pracowników, uczniów 
i ich rodziców. To tutaj zdoby-
wali swoją wiedzę, rozwijali pa-
sje, przeżywali pierwsze sukcesy 
i porażki, to tutaj uczeni byli tego 
jak wejść w dorosłe życie i czerpać 
z niego jak najwięcej i jak najle-
piej. Gratuluję, że udało się zgro-
madzić ludzi, którzy swoją pasją 
i wiedzą chcą dzielić się z innymi. 
Szkoła w Skępem jest dowodem 
na to, że uczy wartości, szacunku 
do drugiego człowieka, patrioty-
zmu. Znam wielu absolwentów 
tej placówki osobiście, którzy dzi-
siaj swoimi zachowaniami poka-
zują jak godnie żyć. Szkoła ta jest 

przykładem dla wielu pokoleń, 
a ja w związku z tym wystąpiłam 
do marszałka naszego wojewódz-
twa Piotra Całbeckiego o nadanie 
srebrnego medalu marszałka wo-
jewództwa.

Medal marszałka
Marszałek Piotr Całbecki 

nadał Zespołowi Szkół im. Wa-
leriana Łukasińskiego w Skępem 
medal marszałka województwa 
w uznaniu za zasługi na rzecz wo-
jewództwa i jego mieszkańcom.  
7 marca odznaczenie to trafiło do 
rąk dyrektora Wiesława Białuchy. 
Jest to czwarte tego typu odzna-
czenie trafiające do powiatu lip-
nowskiego.

– Jubileusz 150-lecia tej szko-
ły nie jest tylko świętem tego 
miasta, ale całego regionu – 
mówi kujawsko-pomorski kurator 
oświaty Marek Gralik. – Cieszę się, 
ze jest tu taka symbioza między 
młodszymi i starszymi. Więź mię-
dzypokoleniowa jest tu ogromna, 
a obecni uczniowie szkół podsta-
wowych będą mieli już szczęście 

uczyć się tutaj w 4-letnim liceum 
i 5-letnim technikum. To zacznie 
się w 2019 roku. Te zmiany do-
konujące się w kraju są również 
efektem działań społeczności lo-
kalnych i wydaje mi się, że jeśli 
mądrze popatrzymy, a mam tu 
na myśli władze samorządowe, to 
zadbamy wspólnie o dobrą przy-
szłość dla młodego pokolenia.

Początki w XIX wieku
I będzie to już kolejne poko-

lenie uczące się w ciągle rozwi-
jającej się placówce, doskonale 
radzącej sobie w nowych realiach 
i kształcącej stale setki uczniów 
w różnych specjalnościach. A dzie-
je tej skępskiej szkoły (najpierw 
jako Seminarium Nauczycielskie-
go w Wymyślinie) sięgają drugiej 
połowy XIX wieku. Wówczas to na 
mocy ustawy z 1866 roku o kur-
sach pedagogicznych dla ludności 
polskiej w Wymyślnie utworzono 
trzyletnie kursy pedagogiczne. 
Jednak władze carskie, liczące na 
wychowanie posłusznych nauczy-
cieli rusyfikatorów musiały się li-
czyć z buntem pedagogów patrio-
tów, którzy w latach 1905-1907 
stanęli do akcji protestacyjnej. 
Wielu absolwentów Seminarium 
podejmowało pracę w szkołach 
elementarnych, wnosząc doniosły 
wkład w rozwój oświaty. W ciągu 
prawie 50 lat mury szkoły opuści-
ło 862 absolwentów. W 1918 roku 
reaktywowano Seminarium Na-
uczycielskie w Wymyślinie, w 1936 
roku decyzją władz seminarium 
uległo likwidacji, a jego miejsce 
zajęło gimnazjum ogólnokształ-
cące.

Rozkwit szkoły
Lata  czterdzieste to powo-

łanie do życia kursów pedago-
gicznych i gimnazjum ogólno-
kształcącego. Lata ’50 to rozkwit 
placówki. Do użytku przyszłych 
pedagogów została oddana sala 
gimnastyczna i stadion spor-
towy. Szkoła (najpierw 3-letnie 
kursy pedagogiczne) powstała  
1 lutego 1867 roku w budynkach 
poklasztornych w ówczesnym 
Wymyślinie. W 1947 roku zaczęło 
działalność Liceum Pedagogiczne. 
W wyniku reformy szkolnictwa 
Liceum Pedagogiczne w 1969 roku 
rozwiązano. Wymyśliński ośrodek 
kadr pedagogicznych przekształ-
cono na rolniczo-pedagogiczny. 
W latach 1965-1975 funkcjonowało 
Studium Nauczycielskie o kierun-
ku rolniczym. Młodzież kształ-
ciła się w Technikum Rolniczym 
i Szkole Przysposobienia Rolni-
czego. W okresie 108 lat istnienia 
szkołę opuściło 2428 absolwentów 
Seminarium i Liceum Pedagogicz-
nego oraz 645 absolwentów Stu-
dium Nauczycielskiego.

Zespół Szkół Rolniczych
Całkowita zmiana profilu 

kształcenia nastąpiła w roku 1975. 
W skład powołanego Zespołu 
Szkół Rolniczych oprócz Zasadni-
czej Szkoły Rolniczej i Technikum 
Rolniczego wchodziło: Technikum 
Hodowlane, Technikum Rolnicze 
oraz Technikum Rachunkowości 
Rolnej. Od 1978 roku do Zespołu 
Szkół Rolniczych należały również 
Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Tłu-
chowie, Radomicach i Woli.

W 1980 roku otwarto Izbę 
Pamięci i Tradycji Szkoły, gdzie 
eksponowane są dokumenty 
świadczące o martyrologii miesz-
kańców Skępego, bogatej prze-

szłości szkoły i kultury regionu. 
W latach 1980-1983 prowadzono 
kształcenie absolwentów szkół 
średnich w ramach Policealnego 
Studium Zawodowego. W latach 
1986-1994 wykształcono ponad 
200 nauczycieli w Studium Na-
uczycielskim – kierunek wycho-
wanie fizyczne i wychowanie 
przedszkolne.

Nadanie patrona
W latach ‘90 dokonano wielu 

remontów i modernizacji budyn-
ków szkolnych, wybudowano kort 
tenisowy z widownią, utworzo-
no i wyposażono w nowoczesny 
sprzęt pracownię komputerową. 
W 1998 roku przy sali gimna-
stycznej oddano do użytku nowy 
budynek z przeznaczeniem na si-
łownię.

Od 1990 roku w Wymyślinie 
kształcono uczniów w szkołach 
rolniczych, ekonomicznych i ogól-
nokształcących. 19 maja 1995 roku 
odbyły się główne obchody 30-
lecia Zespołu Szkół Rolniczych. 
Szkole nadano imię Waleriana 
Łukasińskiego. W holu budynku 
odsłonięto tablicę pamiątkową. 
W wyniku reformy systemu szkol-
nego we wrześniu 2002 roku Ze-
spół Szkół Rolniczych przekształ-
cono w Zespół Szkół im. Waleriana 
Łukasińskiego w Skępem.

W latach 1918-1969 Wale-
rian Łukasiński był patronem 
Seminarium Nauczycielskiego, 
Gimnazjum Ogólnokształcącego 
i Liceum Pedagogicznego w Wy-
myślinie. Od 19 maja 1995 roku 
Zespół Szkół Rolniczych nosił 
również imię Waleriana Łukasiń-
skiego.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Dyrektor Wiesław Białucha prezentuje wyróżnienie
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Kolację przygotowywały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z WichowaW uroczystości uczestniczyło około 180 osób

Nie zabrakło przedstawicieli władz

Teresa Sztuka i Hanna Gryczewska oficjalnie rozpoczęły imprezęCzas umilił występ operetkowy

Kikół

Przedszkolaki w „Koniczynce”
W miniony piątek milusińscy z Publicznego Przedszkola „Kraina Bajek” w Kikole 
odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie.

Blisko 200 osób na Dniu Kobiet
GMINA LIPNO  Ośrodek Kultury Gminy Lipno i Koło Gospodyń Wiejskich w Wichowie wspólnie zorgani-
zowały w środę 7 marca obchody Dnia kobiet. Imprezę zapoczątkowało w ubiegłym roku koło gospodyń 
ze Zbytkowa

Grupa „Muchomorki” pod 
czujnym okiem wychowawcy 
Zofii Sadowskiej zaprezentowa-
ła spektakl pn. „Bajka o rybaku 
i złotej rybce”. Przedstawienie 
bardzo się spodobało uczestni-
kom ŚDS, co zostało wyrażone 
gromkimi brawami! Po przedsta-
wieniu mali aktorzy wraz z kadrą 
zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek.

(ak), fot. nadesłane

W spotkaniu uczestniczyło 
trzynaście kół gospodyń z terenu 
całej gminy oraz różnego typu 
stowarzyszenia. Udział wzięli 
także przedstawiciele władz sa-
morządowych z Anetą Jędrze-
jewską z zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz sta-
rostą lipnowskim Krzysztofem 
Baranowskim. Organizatorzy ob-
chodów podkreślali, że Dzień Ko-
biet to ważne święto zwłaszcza 
w obliczu przypadającej na 2018 
rok rocznicy uzyskania przez ko-
biety praw wyborczych.

– Kobiety otrzymały prawa 
wyborcze dokładnie 28 listopa-

da 1918 roku. Jak widać, można 
to świętować nie tylko podczas 
oficjalnych akademii, ale w rado-
snej atmosferze, jak my dzisiaj – 
mówiła Teresa Sztuka, dyrektor 
Ośrodka Kultury w Wichowie.

W imprezie uczestniczyło 
około 180 osób. Ta edycja cieszyła 
się jeszcze większym zaintereso-
waniem niż ubiegłoroczna.

– Najistotniejsze jest w tym 
wszystkim to, że są jeszcze takie 
kobiety, którym się chce pomagać 
w organizacji tego typu przedsię-
wzięć. Pracowałyśmy trzy dni, 
żeby przygotować potrawy na 
dzisiejszy wieczór – mówi Han-

na Gryczewska, przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Wi-
chowie.

Uroczystość ma odbywać się 
cyklicznie, każdego roku w in-
nym miejscu. Organizację ma 
przejmować kolejno każde z kół 
w gminie. W następnym roku ob-
chody Dnia kobiet zorganizowa-
ne będą w Łochocinie.

Na imprezie oczywiście nie 
mogło zabraknąć fotoreporte-
ra CLI. Bardzo obszerną galerię 
zdjęć ze spotkania znajdziecie na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Dzień Kobiet pełen uśmiechu
KIKÓŁ  Dawniej goździki, obecnie zazwyczaj tulipany wręcza się paniom z okazji Dnia kobiet. Tak też 
było podczas Gminnego Dnia Kobiet w Kikole. To jednak nie jedyne zorganizowane tego dnia atrakcje 
dla płci pięknej

7 marca na sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej w Kiko-
le o godz. 18:00 na panie czekały 
niespodzianki zorganizowane 
z okazji ich święta. Występy ar-
tystyczne przygotowali ucznio-
wie, którzy odegrali różnorodne 
scenki pokazujące naturę ko-
biecą, a także to w jaki sposób 
wpływa ona na relacje z męż-
czyznami. Gra aktorska bardzo 

przypadła do gustu publiczności, 
która momentami wręcz płaka-
ła ze śmiechu. Scenki rozdziela-
ły zaplanowane piosenki wyko-
nywane także przez młodzież 
szkolną. W programie wieczoru 
znalazł się również koncert ka-
peli Trio Rodzinne.

Po części artystycznej był 
także bufet, a więc można było 
nie tylko napić się kawy, ale 

i spróbować słodkości. Był to 
również doskonały czas do roz-
mowy i integracji. Na zakończe-
nie wszystkie panie otrzymały 
kwiatek.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska – Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Nie brakowało chętnych do świętowania Gminnego Dnia Kobiet

Nie zabrakło także wójta Kikoła – Józefa Predenkiewicza

Paniom towarzyszyli także panowie

Publiczność żywo reagowała na występ artystyczny

oraz nieustannej diety dla zachowania idealnej figury

Przedstawiano scenki z życia kobiet

Całość okraszona była piosenkami

AD VOCEM

W 469 numerze CLI, w artykule „Problemy mieszkań-
ców Chalina” podaliśmy, że samorząd miasta i gminy ma 
zamiar przejąć przedszkole niepubliczne „Mały Euro-
pejczyk” z Chalina i uczynić z niego filię dobrzyńskiego 
przedszkola. Omyłkowo podaliśmy, że chodzi o Akademię 
Przedszkolaka. Oczywiście chodzi o Przedszkole Samo-
rządowe Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą. Za 
nieścisłość przepraszamy.

Andrzej Korpalski
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Prawo łowieckie po zmianach

W ubiegłym tygodniu Sejm RP znowelizował ustawę Prawo 
łowieckie. Przepisy zakładają m.in. zwiększenie do 150 m odle-
głości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał 
oraz zakaz udziału nieletnich (do 18 lat) w polowaniach. Nie 
będzie też można wykorzystywać żywych zwierząt do szkolenia 
psów myśliwskich. Ponadto koła łowieckie będą nadal wypła-
cały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę lub 
w czasie prowadzenia polowania. Szacowaniem szkód zajmą 
się komisje złożone z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu 
łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła 
szkoda.

Wsparcie dla seniorów

Do 30 marca gminy mogą składać do urzędów wo-

jewódzkich informację o zapotrzebowaniu na środ-

ki na do� nansowanie w ramach programu „Opieka 

75+”. Jego celem jest zwiększenie dostępności do 

usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat 

i więcej w gminach do 40 tys. mieszkańców, które 

to samorządy świadczą usługi opiekuńcze (w tym 

specjalistyczne) samodzielnie. Przyznane środki bę-

dzie można przeznaczyć na zwiększenie liczby godzin 

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opie-

kuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług 

(lub korzystały z nich w ostatnim roku).

O elektronicznych zwolnieniach

Tylko do końca czerwca lekarze będą mogli wystawiać pa-
pierowe zwolnienia według obecnie obowiązujących za-
sad. W całym kraju ZUS prowadzi szkolenia dla medyków 
z zakresu obsługi e-zwolnień, a także pomaga rejestrować 
profile na Platformie Usług Elektronicznych, które umożli-
wiają wystawianie e-ZLA.
23 marca w inspektoracie ZUS w Lipnie odbędą się „Drzwi 
Otwarte” na temat elektronicznych zwolnień, a 16 i 30 

marca o 9.00 planowane są szkolenia w tym zakresie. In-
spektorat ZUS w Lipnie proponuje również indywidualne 

konsultacje dla lekarzy w każdy poniedziałek w godz. 
15.00–18.00.

Środki na świetlice i domy kultury
Do 30 marca samorządy gminne i instytucje kultury mogą składać wnioski o do� nanso-wanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę, przebudowę lub wypo-sażenie świetlic i domów kultury. W konkursie do podziału jest 9,5 mln złotych. Maksymalne możliwe do� nansowanie to 63,63 proc. kosz-tów kwali� kowalnych projektu. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to trzeci kwartał 2018 r. Więcej informacji o konkursie na stro-nie mojregion.eu.

Szansa dla trzeciego sektora

Do 20 marca kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe mogą 
zgłaszać swoje inicjatywy społeczne do jedenastej edycji konkursu 
o nagrody marszałka województwa „Rodzynki z pozarządówki”. Do 
rywalizacji o wyróżnienie i związaną z nim nagrodę � nansową może 
stanąć każda organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego, 
która ma swoją siedzibę (lub oddział) na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego i której roczny przychód nie przekracza 300 tys. zł. 
W puli nagród jest 30 tys. zł. Szczegółowych informacji udziela Biuro 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 571 293 076, 571 
293 077 i 571 204 292, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl).

Które nazwiska najpopularniejsze?

Ministerstwo cyfryzacji przedstawiło statysty-
ki najbardziej popularnych nazwisk w styczniu. 
Z bazy PESEL wynika, że najpopularniejszym 
nazwiskiem wśród kobiet było Nowak (ponad 
90 tys.), następnie: Kowalska (63 tys.), Wiśniew-
ska, Wójcik, Kowalczyk, Kamińska, Lewandowska, 
Zielińska, Szymańska i Woźniak. Wśród panów na 
pierwszym miejscu także jest Nowak, a dalej: Ko-
walski i Wiśniewski.

Alimenty w kilka dni

Resort sprawiedliwości proponuje reformę prawa rodzinnego, m.in. 
wprowadzenie alimentów natychmiastowych. Procedura ma trwać kilka 
dni. Rodzic będzie składać pozew na gotowym formularzu, dostępnym 
w internecie. Alimentacyjne nakazy zapłaty o natychmiastowej wykonal-
ności będą mogli wydawać nawet referendarze, co zdaniem resortu zde-
cydowanie przyspieszy procedurę. Wysokość alimentów ma być ustalana 
według uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przelicze-
niowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia netto i współczyn-
nika dzietności), która pozwoli ustalić świadczenie. Na dziś wynosiłoby 
ono 460 zł na jedno dziecko, 840 zł na dwoje dzieci, a 1140 zł – na troje. 
Uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania 
się wyższej kwoty alimentów w zwykłym postępowaniu. 
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Antybiotyki pod lupą
HODOWLA  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport do-
tyczący stosowania antybiotyków na fermach. Wnioski są za-
trważające. Siedmiu na 10 hodowców podaje je zwierzętom, 
chociaż jest to zakazane 

Kontrola NIK w woj. lubelskim 
to wstęp przed kontrolą ogólno-
polską. Raport jasno pokazuje, że 
system nadzoru nad wykorzysta-
niem antybiotyków jest w Polsce 
nieskuteczny. 

– Urzędowy obraz wykorzy-
stywania antybiotyków w ho-
dowlach zwierząt może nie od-
dawać rzeczywistości – czytamy 
w oświadczeniu NIK. Zdaniem 
kontrolujących, wszystkie dzia-
łania, prowadzone kontrole i ba-
dania monitoringowe, choć for-
malnie zgodne z przepisami, nie 
pozwalały rzetelnie ocenić zasad-
ności i prawidłowości stosowania 
antybiotyków przez hodowców. 

Antybiotyki są powszech-
nie stosowane w lecznictwie 
zwierząt. Wszystkie przebadane 

w woj. lubelskim przypadki były 
uzasadnione medycznie (przynaj-
mniej w teorii). Najczęściej z an-
tybiotyków korzystają hodowcy 
drobiu (82 proc. wszystkich ferm). 
Według NIK, nie było możliwości 
sprawdzenia, czy w danym przy-
padku lek rzeczywiście zastoso-
wano zgodnie z deklaracją. 

– Przypadki braku ewidencji 
leczenia zwierząt w gospodar-
stwie stwierdzono we wszystkich 
skontrolowanych Powiatowych 
Inspektoratach Weterynaryjnych, 
przy czym w skrajnych przypad-
kach aż w ponad połowie ob-
jętych nadzorem gospodarstw 
organy inspekcji fakt nieleczenia 
zwierząt w okresie ostatnich pię-
ciu lat ustalały wyłącznie w opar-
ciu o oświadczenia hodowcy  

– dodaje NIK.
Z raportem NIK nie zgadza się 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi: „Nadzór Inspekcji Weteryna-
ryjnej, oparty na planach kontroli, 
co do zasady jest pełny i nie moż-
na zgodzić się ze stwierdzeniem 
braku rzetelnych danych, którymi 
dysponuje Inspekcja Weteryna-
ryjna”. Resort rolnictwa monito-
ruje również sprzedaż substancji 
przeciwbakteryjnych na poziomie 
hurtowni. Biorąc pod uwagę dane 
rok do roku, wskaźnik sprzedawa-
nych antybiotyków utrzymuje się 
na podobnym poziomie. Minister-
stwo zapewnia także, że zamierza 
wprowadzić zmiany w ewidencjo-
nowaniu przez hodowców poda-
wania antybiotyków.

(pw)

Zaproszenie

Dla hodowców drobiu
27 marca w Minikowie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego za-
prasza hodowców na konferencję poświęconą nowoczesnym rozwiązaniom w 
produkcji drobiu grzebiącego. 

Konferencja obejmie wszyst-
kie sfery hodowli. Będzie mowa 
m.in. o ochronie kurcząt przed 
kokcydiozą. To schorzenie wywo-
ływane przez pasożyty żerujące 
w jelitach. 

Niemniej ważny będzie te-

mat poświęcony ogrzewaniu fer-
my kurcząt. Tu w grę wchodzą 
różnego rodzaju promienniki 
i płyty grzewcze. Nowsze wersje 
promienników zużywają znacznie 
mniej gazu. Ogrzewanie hal i kur-
ników stale się zmienia, a pro-

mienniki są na dziś najefektyw-
niejsze. 

Interesujący powinien być 
także wykład poświęcony wyko-
rzystaniu papieru dla piskląt. Ten 
materiał stanowi alternatywę dla 
tradycyjnej ściółki. Pisklęta mają 
dzięki niemu łatwiejszy dostęp 
do karmy i są izolowane od zim-
nego podłoża. Papier chłonie wil-
goć i samoistnie rozkłada się. Jest 
więc przyjazny dla środowiska. 

Konferencja rozpocznie 
się o godzinie 8.00 w budynku  
C KPODR w Minikowie. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod numerem 
telefonu 52 386 72 19 lub mailowo: 
anna.monko@kpodr.pl. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Prawo

Sezonowy na umowę 
Od wielu lat problemem rolników posiadających np. 
sady lub gospodarstwa warzywne i owocowe jest po-
zyskanie rąk do pracy. Aby unormować pracę zbie-
raczy, rząd proponuje podpisywanie nowych umów. 
Będą oskładkowane. 

Rząd aktualnie pracuje nad 
prawem dotyczącym osób pracują-
cych sezonowo w rolnictwie. Obec-
nie podpisują one umowy o dzieło. 
To dość karkołomna konstrukcja 
prawna, ponieważ trudno nazwać 
dziełem zebranie truskawek. W no-
wym prawie zbieraczy nazwano 
„pomocnikami rolnika”. 

Jeśli uregulowania wejdą w ży-
cie, rolnik zatrudniając pomocnika 
będzie za niego musiał opłacić 42 zł 
składki miesięcznie. Umowa będzie 
zawierana maksymalnie 4 miesią-

ce. 42 zł wejdzie na poczet ubezpie-
czeń wypadkowych, chorobowych 
i macierzyńskich. Umowy będą 
dotyczyć tak zbierania owoców lub 
warzyw, jak i ich dalszej obróbki. 

Dla pomocników rolnika po-
chodzących z Ukrainy ważne będzie 
zapewnienie możliwości korzysta-
nia ze służby zdrowia. Minusem 
jest to, że dochody pomocnika będą 
opodatkowane. To oznacza kolejne 
formalności. 

(pw)

Rynek

Ziemniaczany dołek
Zazwyczaj o tej porze roku ceny ziemniaków były sa-
tysfakcjonujące. Tym razem są tak niskie, że dopro-
wadzają do protestów.

Ubiegły rok był bardzo pomyśl-
ny dla plantatorów ziemniaków. 
Odnotowano rekordowe zbiory, 
a to znalazło odzwierciedlenie w ce-
nach tych warzyw. Rolnicy zaczęli 
protesty – także te drogowe. Ceny 

w skupach to zaledwie kilkadziesiąt 
groszy za kilogram. Tymczasem na 
giełdach pojawiły się już pochodzą-
ce z południa Europy młode ziem-
niaki. W hurcie kosztują nieco ponad  
2 zł. 

Rolników dobija fakt, że róż-
nica między ceną w skupie, a ceną 
na sklepowych półkach jest tak 
ogromna. Ministerstwo Rolnictwa 
doradza, by plantatorzy zaczęli 
zrzeszać się i wspólnie negocjować 
wyższe stawki. Do pewnego czasu 
największym odbiorcą ziemnia-
ków była Rosja, ale od czasu na-
łożenia sankcji, ten kierunek eks-
portu został zamknięty. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Przyszłość miedzi
W najbliższym czasie rozstrzygną się losy miedzi sto-
sowanej w sadownictwie. Póki co, nic nie zwiastuje, 
że unijni urzędnicy mogliby zakazać używania jej. 

Sadownictwo

Miedź, podobnie jak inne sub-
stancje czynne, co kilka lat przecho-
dzi ponowny proces autoryzacji. 
Najbliższy termin mija w styczniu 
przyszłego roku. W trakcie proce-
su Komisja Europejska pyta m.in. 
organizacje rolnicze o to, czy po-
pierają stosowanie danego środka. 
Krajowy Związek Izb Rolniczych 
jednoznacznie opowiedział się za 
przedłużeniem autoryzacji na dal-
sze lata. 

Dlaczego miedź budzi kontro-
wersje? To środek, który – według 
niektórych – źle działa na pszczoły 
oraz organizmy wodne. Pierwiastek 
stosowany jest w sadach do zwal-
czania wielu chorób. Chroni drze-
wa przed parchem, zarazą ogniową 
i rakiem bakteryjnym. Miedź moż-

na stosować nawet w rolnictwie 
ekologicznym, ponieważ jest ona 
substancją naturalną. Alternatywą 
dla niej mogłyby być fungicydy, ale 
nie zwalczają one wszystkich cho-
rób. Najbardziej jaskrawy przykład 
to zaraza ogniowa. „Koszt synte-
tycznych fungicydów w porówna-
niu do związków miedzi jest ponad 
10-krotnie wyższy. Ewentualne 
wycofanie związków miedzi, zda-
niem izb rolniczych, wpłynie na 
pogorszenie efektu ochronnego 
oraz zwiększy w stopniu bardzo 
wysokim koszty ochrony roślin, co 
wpłynie na zmniejszenie opłacal-
ności produkcji roślinnej” – podsu-
mowuje stanowisko KRIR.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne
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Kilka pytań o... rozwód
PRAWO  Omawiamy kwestię jednego z najczęstszych problemów, który dotyka naszych Czytel-
ników, czyli rozwodu

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska prowadzą-
ca Kancelarię Adwokacką w Wą-
brzeźnie (ulica Wolności 4, tel 
663-018-891), w formie przystęp-
nych pytań i odpowiedzi przybli-
ża Czytelnikom zawiłości prawa.

– Przed jakim sądem nale-
ży przeprowadzić rozwód?

– Dawniej można było to 
zrobić przed sądem rejonowym. 
Obecnie mieszkańcy mniejszych 
miejscowości znajdują się w trud-
niejszej sytuacji, bo muszą udać 

się do sądu okręgowego w pobli-
skiej miejscowości. Dla miesz-
kańców Wąbrzeźna, Golubia-Do-
brzynia będzie to Sąd Okręgowy 
w Toruniu, a mieszkańcy Lipna 
i Rypina muszą pofatygować się 
do Sądu Okręgowego we Wło-
cławku.

– Ile taka sprawa będzie 
kosztowała?

– Opata od pozwu jest stała 
i wynosi 600 zł, ale jeśli małżon-
kowie dojdą do porozumienia, to 
sąd zwróci im 300 zł.

– Czy przed sprawą rozwo-
dową musi być przeprowadzo-
ne postępowanie pojednawcze 
czy mediacyjne?

– Nie, obecnie nie ma takie-
go wymogu. Natomiast w ostat-
nim czasie w prasie pojawiły się 
informacje, że ma zostać wpro-
wadzone obowiązkowe postępo-
wanie mediacyjne w sprawach 
rozwodowych. Nie wiadomo, kie-
dy rozwiązania te wejdą w życie, 
ale jeśli tak się stanie, to należy 
liczyć się z tym, że postępowanie 

w każdej takiej sprawie wydłuży 
się minimum o kilka miesięcy. 

– Czy można przeprowa-
dzić rozwód nie powierzając 
sprawy adwokatowi?

– Oczywiście, że tak. W licz-
nych sprawach tak się dzieje, 
tym niemniej z mojego doświad-
czenia wynika, że w tym jednym 
z najtrudniejszych momentów 
w życiu osób, które podejmują 
tak trudną decyzję, czują się one 
na sali sądowej znacznie pewniej 
występując z profesjonalistą. Dla 
większości osób jest to zazwyczaj 
pierwsza i jedyna wizyta w są-
dzie. Rozwód to nie tylko kwe-
stia rozstania małżonków, ale 
także alimenty na dzieci, spra-
wa kontaktów między rodzicami 
i dziećmi, często także podziału 
majątku. Kwestie te rzutują na 
późniejszy komfort życia roz-
wiedzionych małżonków, dlatego 
w tak ważnej i jednocześnie stre-
sującej sytuacji życiowej wolą nie 
popełnić błędu i zdają się na po-
moc fachowca. Co ważne, często 
rozwodzący się małżonkowie nie 
chcą bezpośrednio kontaktować 
się z drugą stroną, wtedy mogą 
liczyć na to, że wszelkie rozmo-
wy, uzgodnienia i negocjacje za-
łatwi w ich imieniu pełnomoc-
nik, który jednocześnie zadba, 
aby nasze interesy były należycie 
chronione.

– Czy to znaczy, że zgodny 
rozwód jest lepszy?

– Tak, w każdej sprawie, nie-
zależnie jak skonfliktowane są 
strony, zawsze najlepszym roz-
wiązaniem jest zakończenie jej 
jak najszybciej. Pozwala to unik-
nąć wizyt w sądzie, niepotrzeb-
nych stresów i dodatkowych 
kosztów. Najbardziej zadowole-
ni są klienci, którym udało się 
zakończyć spór na pierwszym 
terminie rozprawy, a najlepiej 
gdy uda się jeszcze uregulować 
wszystkie sporne kwestie do-
tyczące alimentów, kontaktów 
z dziećmi, czy podziału majątku 
wspólnego. Niestety, nie zawsze 
sprawy rozwodowe są tak łatwe 
i niektóre z nich ciągną się lata-
mi. Dzieje się tak wówczas, gdy 
strony udowadniają sobie wza-
jemnie, kto odpowiada za rozpad 
związku, bądź nie mogą dojść do 
porozumienia w kwestiach doty-
czących dzieci. Przesłuchiwani są 
wtedy liczni świadkowie i prze-
prowadzane są różnego typu 
inne dowody. W takim przypad-
ku szczególnie trudna jest sy-
tuacja osób, których drugi mał-
żonek występuje z adwokatem, 
a one muszą bronić się same, nie 
znając przepisów prawa czy zwy-
czajów procesowych. 

adwokat 
Anna Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay

Akcja

Przedszkole bez smogu
Do 30 marca, za pośrednictwem strony internetowej przedszkolabezsmogu.
pl, można zgłaszać placówki edukujące najmłodszych, w których przyda się 
oczyszczacz powietrza. Do końca miesiąca jest też czas na głosowanie. Wygra 
25 przedszkoli.

Smog jest poważnym pro-
blemem w sezonie grzewczym. 
Zanieczyszczone powietrze jest 
najbardziej niebezpieczne dla 
małych dzieci, które są narażo-
ne na skutki smogu nawet, kiedy 
przebywają w pomieszczeniach 
– przedszkolach i żłobkach. 
Właśnie z myślą o najmłodszych 

organizowana jest akcja „Uwol-
nij przedszkola od smogu”. 

Niebezpieczny smog
Jak twierdzą eksperci, smog 

zagraża zdrowiu małych dzieci 
z kilku podstawowych powo-
dów. Po pierwsze, milusińscy 
częściej oddychają przez usta 
niż przez nos. W ten sposób do 

ich organizmu dostaje się za-
nieczyszczone powietrze, które 
nie jest poddane żadnej filtracji. 
Ponadto, dzieci wdychają więcej 
powietrza niż dorośli (w przeli-
czeniu na masę ciała) i spędzają 
więcej czasu na zewnątrz. W re-
zultacie, mają częściej styczność 
ze smogiem i jednocześnie do 

ich organizmów dostaje się wię-
cej zanieczyszczeń. Problemem 
jest także układ odpornościowy, 
który u dzieci nie jest jeszcze 
dobrze rozwinięty i tym samym 
nie jest w stanie sobie poradzić 
ze skutkami zanieczyszczonego 
powietrza. Zwiększa to ryzyko 
zapadnięcia na przewlekłą cho-
robę układu oddechowego czy 
układu krążenia w dorosłym 
życiu. Najtrudniej mają alergicy 
i astmatycy, dla których smog 
oznacza nasilenie chorobowych 
dolegliwości. 

Dzieci znaczną część dnia 
spędzają w żłobkach i przed-
szkolach. Z tego powodu nie-
zwykle ważne jest, by jakość po-
wietrza w tych miejscach była 
odpowiednia. Niestety, według 
niezależnego raportu przepro-
wadzonego przez Greenpeace 
i Fundację #13, w 69 proc. kujaw-
sko-pomorskich przedszkoli do-
puszczalny poziom pyłów PM2,5 
i PM10 został przekroczony 
przez więcej niż 35 dni w ciągu 
roku. Oznacza to, że powietrze 
w ponad połowie przedszkoli 
w województwie kujawsko-po-

morskim zagraża zdrowiu dzie-
ci. W zmianie tej sytuacji mogą 
pomóc urządzenia oczyszczają-
ce powietrze. Dla 25 przedszkoli 
ufunduje je Electrolux.

Zgłoś i głosuj
Zasady akcji „Uwolnij przed-

szkole od smogu” są bardzo 
proste. Wystarczy wybrać z li-
sty na stronie internetowej  
www.przedszkolabezsmogu.pl 
przedszkole lub żłobek, w któ-
rym chcemy, żeby pojawił się 
oczyszczacz. Jeśli danej pla-
cówki nie ma, można ją sa-
modzielnie dodać. Następnie 
należy oddać głos na wybrane 
miejsce – można głosować co 
godzinę na dowolną liczbę pla-
cówek do 30 marca. Po wykona-
niu tych kroków pozostaje tylko 
czekać na finał akcji, w którym 
25 przedszkoli i żłobków z naj-
większą liczbą głosów otrzyma 
oczyszczacze EAP450. Urządze-
nie skutecznie wyłapuje pyły 
PM2,5 i PM10, czyli główne skład-
niki smogu, ale także kurz, pyłki 
kwiatów, roztocza czy alergeny 
zwierząt, jednocześnie pochła-
niając nieprzyjemne zapachy.
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R E K L A M A

 Lipno
 W sobotę 24 marca o 16.00, w ramach DKF-u, będzie m ożna zobaczyć 

film dokumentalny „Młynarski. Piosenka finałowa”. Po seansie planowane jest 
spotkanie z Tadeuszem Kieniewiczem, wnukiem Wojciecha Młynarskiego. Bilety 
kosztują 10 zł. .

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 18 marca o 18.00 w Domu Kultury zostanie otwarta wystawa 

„Wszyscy jesteśmy migrantami”. Wernisaż otworzy Wojciech Luchowski, pracownik 
CK Zamek w Poznaniu, który opowie o historii odnalezienia nigdy nie dostarczonych 
listów polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku. Wystawa będzie czynna 
do 13 kwietnia. 

 Wąbrzeźno
 W środę 14 marca o 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa pt. „Zamek Bisk-

upów Chełmińskich w Wąbrzeźnie”. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną 
„skarby” odkryte przez archeologów podczas badań wykopaliskowych przeprowad-
zonych na Górze Zamkowej.

 Dzień później o tej samej godzinie w tym samym miejscu odbędzie się pro-
mocja książki Łukasza Gapińskiego – „Człowiek znikąd – Zakon Jakuba Sprawiedli-
wego”. Współorganizatorem spotkania jest wąbrzeska książnica. Wstęp wolny. 

 17 marca o 16.00 w domu kultury będzie można obejrzeć spektakl „Klasycznie, 
czyli On i One”. Jest to trzeci projekt działającej przy toruńskiej Akademii Walki 
z Rakiem grupy teatralnej „Onko Świat”. Spektakl wyreżyserowała oraz scenariusz 
napisała, sięgając do klasyki polskiej i światowej literatury, Anna Magalska. W te-
atrze pacjentkom towarzyszy Grzegorz Walczak, wokalista, gitarzysta, pianista, kom-
pozytor i autor tekstów zespołu Czaqu. Bezpłatne wejściówki do odebrania w dziale 
Animacji Kultury WDK. 

 Tego samego dnia o 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa fotograficzna 
„Jestem” Marty Szklarskiej. Autorka zdjęć pochodzi z Torunia. Zanim dowiedziała 
się, że jest chora, była studentką ekonomii. Pasjonowała się fotografią. Przez wiele 
lat pomagała innym. Była wolontariuszką stowarzyszenia „Jestem” i członkiem Sz-
kolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Ekonomicznych. Od 14 roku życia pomagała 
osobom niepełnosprawnym. W 2014 roku rozpoznano u niej glejaka, złośliwego 
guza mózgu. Przeszła dwie operacje głowy, powikłane obrzękiem mózgu, leczenie 
radioterapią i chemioterapią.

 19 i 21 marca o 16.00 w WDK Anna Skwark poprowadzi kolejne warsztaty 
rękodzieła. Tym razem wykonane zostaną pisanki wielkanocne haftem temari. Koszt 
udziału w zajęciach wynosi 20 zł/os. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji 
pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24.

 W środę 21 marca o 17.00 w Wąbrzeskim Dom Kultury zostanie otwarta wys-
tawa rzeźby pracownika naukowego UMK w Toruniu Stanisława Kośmińskiego, 
koordynującego pracę studentów na wąbrzeskich plenerach rzeźby. 

  Rypin
 20 marca o 17.00 w bibliotece przy ul. Warszawskiej odbędzie się spotkanie z 

autorskie z Katarzyną Jabłońską. Dyskusja będzie poświęcona wydanej w ubiegłym 
roku książki „Żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby”. – Książka ta powstała 
z fascynujących rozmów Katarzyny Jabłońskiej z mistrzem życia aż do końca, ks. 
Janem Kaczkowskim, zmarłym po ciężkiej chorobie nowotworowej, wypełnionej 
męstwem bycia. Wstęp bezpłatny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Szansa dla filmowców
RYPIN  Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Fil-
mów Amatorskich „Stopklatka”. Obrazy można nadsyłać do 
27 sierpnia

Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, studentów 
oraz pozostałych miłośników ama-
torskiego filmowania. Tematyka 
jest dowolna, ale czas projekcji fil-
mu nie może przekroczyć 30 mi-
nut (w uzasadnionych przypadkach 
organizator może wyrazić zgodę 
na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz 
z płytą, należy nadsyłać do 27 sierp-
nia na adres: Rypiński Dom Kultu-
ry, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. 
Twórca zgłasza maksymalnie dwie 

p r o duk c j e .  
Organizatorzy 
przewidzieli 
pulę nagród 
finansowych 
i rzeczowych. 

W dru-
giej połowie 
roku odbędą 
się otwar-
te projekcje 
zgłoszonych 
filmów - pod-
czas cyklicz-
nych spotkań 
Klubu Miło-
śników Filmu 
w Rypińskim 

Domu Kultury w Rypinie: 5 wrze-
śnia, godz. 18.00; 19 września, godz. 
18.00; 3 października, godz. 18.00, 
17 października, godz.18.00; 25 paź-
dziernika, godz. 11.00 „Stopklatka 
dzieciom”. 26 października o godz. 
11.00 przewidziane są: gala finało-
wa, ogłoszenie werdyktu, wręcze-
nie nagród i program artystyczny 
(spotkanie z aktorem). 

Pierwsza edycja „Stopklatki” 
odbyła się w październiku ubiegłe-
go roku. Filmowe propozycje oce-
niało jury, w skład którego weszli 
m.in. dyrektor Grzegorz Ziomek, 

Jarosław Jaworski (związany z fe-
stiwalem Tofifest w Toruniu) oraz 
rypińska młodzież. Ostatecznie 
pierwsze miejsce i 2,5 tys. zł zdobył 
Kamil Bukłaha z Wrocławia za film 
„Niebyt”. Drugą nagrodę i 1,5 tys. zł 
przyznano Yulii Pomorovej, także 
z Wrocławia, za obraz „Chemia”. 
Trzecie miejsce (1 tys. zł) zajął Kac-
per Olszewski ze Strykowa, reżyser 
filmu „Na ziarnku maku”. 

– Jesteśmy zadowoleni z zain-
teresowania młodych twórców, bo 
w pierwszej edycji konkursu wzięło 
udział aż 19 filmów – mówił Grze-
gorz Ziomek, dyrektor RDK. – Jest 
to kino niszowe, niezależne, widać, 
że filmy były tworzone z pasją. 
Niektórym brakowało jeszcze wa-
lorów technicznych, ale scenariusz, 
czyli kręgosłup filmu, zazwyczaj 
poruszał ważne tematy społeczne. 
Festiwal na pewno będzie konty-
nuowany, bo jest potencjał wśród 
młodzieży. Poza tym dysponujemy 
dobrymi warunkami do organizo-
wania takich wydarzeń.

Kartę zgłoszeniową oraz szcze-
gółowy regulamin można znaleźć 
na stronie: www.rdk.rypin.eu.

 (ToB)
fot. archiwum

Muzyka

Harcerskie śpiewanie
W sobotę 14 kwietnia o 10.00 w Wąbrzeskim Domu 
Kultury odbędzie się VI Wojewódzki Festiwal Piosen-
ki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę”. 

W konkursie mogą wziąć 
udział zuchy w wieku od 6 do 10 
lat, harcerze w wieku od 11 do 13 
lat, harcerze starsi od 14 do 18 
lat , wędrownicy w wieku od 19 
do 25 lat, a także zespoły i arty-
ści działający m.in. przy domach 
kultury.

Każdy wykonawca zapre-
zentuje jedną piosenkę harcer-
ską, zuchową lub turystyczną. 

Uczestnicy mogą śpiewać z oso-
bą akompaniującą lub podkła-
dem muzycznym z płyty CD, 
który trzeba dostarczyć w dniu 
festiwalu. Celem konkursu jest 
m.in. prezentacja dorobku arty-
stycznego środowisk harcerskich 
z naszego województwa oraz in-
tegracja środowisk harcerskich 
i pobudzenie ich do aktywności 
twórczej.

Osoby, które chcą wziąć 
udział w festiwalu, muszą na-
desłać wypełnioną kartę zgło-
szenia do poniedziałku 27 marca 
na adres: Wąbrzeski Dom Kultu-
ry, ul. Wolności 47, 87-200 Wą-
brzeźno, tel./fax. 56 688 17 27, 
56 688 23 42, e-mail: animacja@
wdkwabrzezno.pl. Każdy uczest-
nik jest zobowiązany do uiszcze-
nia opłaty startowej w wysokości 
5 zł (w dniu konkursu). 

Organizatorami imprezy są: 
Wąbrzeski Dom Kultury, Chorą-
giew Kujawsko-Pomorska Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, Hufiec 
Golub-Dobrzyń oraz Hufiec To-
ruń. 

(ToB)

Pierwsza edycja „Stopklatki” 
odbyła się w październiku ubiegłego roku





Czwartek, 15 marca 2018

20:35 Ojciec Mateusz

05:45 Elif odc. 203 - serial
06:45 Komisariat odc. 27 - serial
07:15 Komisariat odc. 28 - serial
07:45 Alarm! odc. 13
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 132 - serial
10:10 Klan odc. 3279
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 5 s. 4 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 6 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 204 - serial
14:45 Korona królów odc. 43 - serial
15:15 Alarm! odc. 13
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 12 - serial
16:45 Puchar Świata w Trondheim 
Skoki narciarskie 
16:50 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata 
 w Trondheim Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 14
20:35 Ojciec Mateusz odc. 241 - serial
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 65
23:05 Magazyn kryminalny 997 odc. 3
23:50 Józef Zator-Przytocki 
 pseudonim Czeremosz - fi lm
01:00 WojskoPolskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 175 - serial

06:25 Szpital odc. 274 s. 38 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 207 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 7 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 549 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 208 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 448 - serial

14:55 Szpital odc. 275 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 8 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 550 - serial

20:00 Gliniarz z Beverly Hills III 

 - komedia

22:15 Lucyfer odc. 3 s. 2 - serial 

23:15 American Horror Story: Asylum 

 odc. 3 s. 2 - serial

00:15 Terminal - komedia 

06:00 Detektywi w akcji odc. 18 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial

08:00 Drużyna A odc. 15 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 8 s. 5 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 59 - serial

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 60 - serial

11:00 Drużyna A odc. 16 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 9 s. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 89 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 169

15:00 Detektywi w akcji odc. 90 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 50

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 51

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 372 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 373 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 164 - serial

21:05 Medalion - komedia

23:00 Samobójcza misja - horror

01:10 Anthony Bourdain: 

 Bez rezerwacji odc. 5 - serial

06:00 To moje życie! odc. 247 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 14 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 2 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 2 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 32 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 33 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
20:00 Gruby i chudszy - komedia
22:00 Aniołki Charliego - komedia
00:00 Króliczek - komedia

08:00 Studio Kultura 

08:10 Dezerterzy odc. 71

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Mała Apokalipsa - dramat

11:00 Alternatywy 4 odc. 7 - serial 

12:10 Alternatywy 4 odc. 8 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Tylko Beatrycze - dramat

15:55 Rzecz Polska odc. 2

16:10 Chuligan literacki odc. 65

16:45 Diabły, diabły - fi lm

18:20 Jaujard, człowiek, 

 który ocalił Luwr - fi lm

19:20 Locus - fi lm 

19:30 Łaźnia - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

19:55 Taxi-Teheran - komediodramat

21:35 Scena klasyczna 

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 93

22:35 Pieśni bez ojczyzny  - fi lm

00:20 Nic śmiesznego - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 502
06:55 Józef Bem odc. 1 - fi lm
07:30 Józef Bem odc. 2 - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 38
08:40 Misja Gryf odc. 9
09:10 Pogranicze w ogniu 
 odc. 3 - serial 
10:35 Jak było? 
11:15 Flesz historii 
11:35 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 4
11:50 Powrót skrzypiec  - fi lm
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 160
14:05 Sensacje XX wieku odc. 132
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 68 - serial 
15:15 Sprawiedliwi wśród nas 
 odc. 2 - serial 
15:45 Świadectwo 
16:20 Po całym ciele - fi lm
17:15 Taśmy bezpieki odc. 42
17:45 Chłopi odc. 11 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 169 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 170 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Tajemnice III Rzeszy odc. 
5 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu 
 odc. 4 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 170 
23:25 Muzy i kochanki odc. 4
00:20 Powrót Odysa odc. 1 - serial

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 Ojciec Klemens Vismara - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 3 - fi lm
13:40 Opowieści z Radia Kibera - fi lm
14:00 Odwagi, ja jestem 
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 Grunt to droga odc. 2
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Tajne archiwum Watykanu - fi lm
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 2 s. 2 - 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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Słuszna walka odc. 1
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 3
07:20 Na sygnale odc. 13 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 42 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 95 - serial
14:00 Cyborgi - ludzie maszyny - fi lm
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 70 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5051
18:35 Rodzinka.pl odc. 43 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 14 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1824 - serial
20:40 Dzięki Bogu już weekend odc. 49
21:20 The Good Doctor odc. 14 - serial
22:15 Zawód: Amerykanin 
 odc. 2 - serial 
23:15 Za marzenia odc. 3 - serial
00:10 Dług - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3

07:50 Doradca smaku odc. 8 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2207

10:55 Ukryta prawda odc. 873 - serial

12:00 Szkoła odc. 525 - serial

13:00 19+ odc. 226 - serial

13:30 Szpital odc. 762 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 10

15:30 Szkoła odc. 526 - serial

16:30 19+ odc. 227 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 874 - serial

18:00 Szpital odc. 763 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 122

19:50 Uwaga! odc. 5250

20:10 Doradca smaku odc. 9 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2646 - serial

20:55 Milionerzy odc. 132

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

22:30 Chłopaki nie płaczą - komedia

00:40 Mr Brooks - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 640 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 371 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 372 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 145 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 728 - serial
12:00 Gliniarze odc. 119 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 765 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2652 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 811 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3593
16:30 Na ratunek 112 odc. 194 - serial
17:00 Gliniarze odc. 184 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2653 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 506 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 109
21:10 Przyjaciółki odc. 125 - serial
22:10 Burleska - musical 
00:50 Rewers - komedia

22:15 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 16:10 Chuligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Kuba Brenner, młody skrzypek, przypadkowo 
wplątuje się w gangsterskie porachunki. Zgadza się 
pomóc Oskarowi, nieśmiałemu i zakompleksionemu 
przyjacielowi, w skorzystaniu z usług agencji 
towarzyskiej.  

Pochodząca z małego miasteczka Ali marzy 
o karierze w show-biznesie. Wyjeżdża do Los 
Angeles, gdzie trafi a do The Burlesque Lounge, 
niegdyś słynnej, a obecnie podupadającej rewii. 
Właścicielką lokalu jest Tess, była tancerka, która 
boryka się z problemami fi nansowymi. 

„Burleska”
(2010r.) Polsat 22:10

„Chłopaki nie płaczą”
(2000r.) TVN 22:30
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17:55 Leśniczówka

05:50 Elif odc. 204 - serial
06:50 Komisariat odc. 29 - serial
07:15 Komisariat odc. 30 - serial
07:45 Alarm! odc. 14
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 Ojciec Mateusz odc. 241 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 6 s. 4 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 4 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Pakujemy odc. 7
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 7 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 205 - serial
14:45 Okrasa łamie przepisy 
15:15 Alarm! odc. 14
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 13 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 5 - serial
18:25 Leśniczówka odc. 6 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 15
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 25
21:30 Korzenie odc. 1
22:35 Zmiany - dramat
00:15 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski 
 komentują świat odc. 54

05:20 Ukryta prawda odc. 176 - serial

06:25 Szpital odc. 275 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 208 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 8 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach o

 dc. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 550 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 209 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 449 - serial

14:55 Szpital odc. 276 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 9 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 551 - serial

20:00 Strażnicy marzeń - fi lm 

22:10 Władca pierścieni: Powrót króla 

 - fi lm

02:25 Lucyfer odc. 3 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 19 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial

08:00 Drużyna A odc. 16 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 9 s. 5 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 61 - serial

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 62 - serial

11:00 Drużyna A odc. 17 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 10 s. 5 - serial

13:00 Galileo odc. 666

14:00 Galileo odc. 667

15:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 52

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 53

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 373 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 374 - serial

20:00 Wiking - dramat

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 161 - serial

00:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 162 - serial

06:00 To moje życie! odc. 248 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 15 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 3 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 2 - serial
16:45 13. posterunek odc. 33 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
20:00 Uniwersalny żołnierz: Powrót - fi lm
21:45 Bullet - thriller
23:20 Piekielna głębia - fi lm
01:25 Dyżur odc. 24 s. 2

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Antyfonie odc. 6

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Diabły, diabły - fi lm

10:40 Rzecz Polska odc. 2

11:00 Alternatywy 4 odc. 9 - serial 

12:30 Lalka odc. 1 - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy 

14:20 Chopin i jego Europa 2017 

 - Mahler, Chopin, Szymanowski 

15:55 Pegaz odc. 64

16:55 Kolorowe dni - fi lm 

17:25 Videofan odc. 83

17:45 Jak zmienić świat - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 85

20:05 Konformista - dramat

22:10 Tygodnik kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 94

23:10 Daniel Hope - w hołdzie 

 Yehudiemu Menuhinowi 

01:10 Taxi-Teheran - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 503
07:00 Po całym ciele  - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 39
08:35 Misja Gryf odc. 5, 
09:15 Pogranicze w ogniu 
 odc. 4 - serial 
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial 
10:40 Taśmy bezpieki odc. 42
11:10 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 4
11:30 Poczmistrz - nowela
12:00 Dziewczyna z ekranu - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 169 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 170 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 25 - serial 
15:15 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 3 - fi lm
16:30 1819 kg wiary - fi lm
17:25 Goniec historyczny IPN
17:45 Chłopi odc. 12 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 176 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 113 
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 29
20:30 Pearl Harbor odc. 2 - fi lm
21:30 Pogranicze w ogniu 
 odc. 5 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 124
23:20 Moi Rollingstonsi - fi lm
00:20 Miasto skarbów odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 2 s. 2 - 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. 6
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Nadzieja zranionych serc - fi lm
13:35 Ballada o Błogosławionym 
 ks. Jerzym Popiełuszce 
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 Huta Pieniacka 
 - prawda i pamięć odc. 2
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery Cykl reportaży 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 5 - serial
23:20 Słuszna walka odc. 2 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Za marzenia odc. 3 - serial
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 2 - serial 
07:25 Na sygnale odc. 14 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 43 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1824 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 96 - serial
13:55 Program katolicki Kościół i religia 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 79
14:55 Za marzenia odc. 3 - serial
14:55 Za marzenia odc. 3 - serial
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 71 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5052
18:35 Rodzinka.pl odc. 44 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 15 - serial
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1824 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1825 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 228 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 3 - serial
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 2 - serial 
00:35 Rani odc. 8 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4

07:50 Doradca smaku odc. 9 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2208

10:55 Ukryta prawda odc. 874 - serial

12:00 Szkoła odc. 526 - serial

13:00 19+ odc. 227 - serial

13:30 Szpital odc. 763 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 10

15:30 Szkoła odc. 527 - serial

16:30 19+ odc. 228 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 875 - serial

18:00 Szpital odc. 764 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 123

19:50 Uwaga! odc. 5251

20:00 Kapitan Ameryka: 

 Zimowy żołnierz - fi lm

22:50 Lara Croft: Tomb Raider - fi lm

01:00 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 641 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 373 - serial
09:30 SuperPies odc. 2
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 146 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 729 - serial
12:00 Gliniarze odc. 120 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 766 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2653 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 812 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3594
16:30 Na ratunek 112 odc. 195 - serial
17:00 Gliniarze odc. 185 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2654 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 507 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 76
22:05 The Story of My Life. 
 Historia naszego życia odc. 3
23:10 Babilon MMA 3 w Radomiu MMA 
00:20 As w rękawie - komediodramat

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 12:30 Lalka 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Szef agencji T.A.R.C.Z.A., Nick Fury, zostaje 
wplątany w złowrogą intrygę i pada ofi arą zamachu. 
Steve Rogers i agentka Natasha Romanoff muszą 
stawić czoła tajemniczemu wrogowi – Zimowemu 
Żołnierzowi.

W 1989 r. Jordan Belfort zakłada fi rmę Stratton 
Oakmont, która zaczyna przynosić ogromne zyski. 
Sukces daje mu władzę i poczucie bezkarności. Po 
jakimś czasie Jordan zaczyna popełniać błędy.

„Bullet”
(2014r.) TV Puls 21:45

„Kapitan Ameryka:
 Zimowy żołnierz”

(2014r.) TVN 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:50 Sprawa dla reportera 
06:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 33 - serial 
07:15 Pełnosprawni 
07:35 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:30 Jaka to melodia? 
09:05 Studio Raban odc. 21
09:25 Rodzinny ekspres 
09:50 Zakochaj się w Polsce odc. 63
10:20 Spis treści 
10:30 Poldark: Wichry losu 
 odc. 9 s. 2 - serial
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 25
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 3 - serial
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 175
14:05 Blondynka odc. 77 - serial
15:05 Ojciec Mateusz - serial
16:00 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
16:15 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
17:20 Teleexpress Program TV 
17:30 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 133 - serial
21:20 Warszawski Fortepian Chopina 
22:15 Herkules - fi lm
23:55 Spis treści 
00:10 Houdini odc. 2 - fi lm

05:35 Ukryta prawda odc. 177 - serial

06:35 Mango - Telezakupy 

08:40 Dwóch i pół odc. 13 s. 11 - serial 

09:10 Dwóch i pół odc. 14 s. 11 - serial 

09:40 Przyjaciele 

10:10 Przyjaciele 

10:40 Przepis na życie odc. 5 - serial

11:40 Przepis na życie odc. 6 - serial

12:40 Przepis na życie odc. 7 - serial

13:35 Czarny źrebak - fi lm

14:45 Władca pierścieni: Powrót króla 

 - fi lm

19:00 Ostatnia piosenka - melodramat

21:15 Pora na miłość - komedia 

23:35 Wieczne zło - horror 

01:25 Moc magii odc. 75

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 13 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 14 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 6 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 20 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 21 - serial
08:55 Garfi eld Show - serial
09:20 Bambi II - fi lm 
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 370 - serial
11:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 371 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 372 - serial
13:40 STOP Drogówka odc. 170
14:45 Australijska przygoda - fi lm
16:45 Cuda z nieba - dramat
19:00 Galileo odc. 668
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 373 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 163 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 164 - serial
00:05 BloodRayne - horror 

06:00 Skorpion odc. 21 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 50 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 12 - serial

8:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 13 - serial

9:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 54 s. 2 - serial

14:30 Najśmieszniejsi odc. 3

15:40 Powrót do przyszłości II 

 - komedia

18:00 Aniołki Charliego - komedia

20:00 Jestem zemstą - fi lm

22:00 Litewski przekręt - komedia

00:00 Króliczek - komedia

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 5 - serial

09:00 Esterhazy - fi lm 

09:35 Jej portret - recital Ireny Santor 

10:15 Dzika muzyka odc. 13

10:50 Odyseja fi lmowa odc. 3 - serial 

12:05 Smuga cienia - dramat

14:00 Niewidzialny człowiek - horror 

15:15 Którędy po sztukę odc. 39

15:25 Wydarzenie aktualne 

16:05 Marzenia o karierze - komedia 

16:05 Marzenia o karierze - komedia 

17:40 Dranie w kinie odc. 24

18:25 Diabelski instrument - fi lm

20:00 Kumple od kufl a - komedia

21:40 Frank Sinatra: A Man & His Music 

22:45 Dotyk grzechu - dramat

01:05 Kumple od kufl a - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 504
07:00 Moi Rollingstonsi  - fi lm
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 3
08:20 Misja Gryf odc. 6
08:55 Żegnaj, Rockefeller odc. 5 - serial
09:35 Żegnaj, Rockefeller odc. 6 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 164
10:40 Łowcy. Gra w chowanego 
 odc. 3 - serial 
11:40 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm
12:50 Dzika Iberia odc. 2 - fi lm
13:55 Szerokie tory odc. 64
14:30 Wielka gra odc. 68
15:35 Spór o historię odc. 170 
16:15 Drogi do niepodległej - fi lm
16:40 Reportaże 
 z prawdziwego zdarzenia odc. 80
17:05 Koło historii odc. 36 
17:50 Ile jest życia odc. 9 - serial
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 5 - serial 
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 3 
20:35 Ekstradycja odc. 5 s. 2 - serial 
21:40 Koło historii odc. 62 
22:10 Wcielenia zła odc. 8 - serial 
23:15 Lady Liberty. Narodziny symbolu 
 - fi lm
01:00 Tutanchamon odc. 3 - serial

08:00 Wizyta duszpasterska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Pietrelciny 
 w diecezji Benevento 
09:30 Myśląc ojczyzna
09:40 Polski punkt widzenia
10:00 Wizyta duszpasterska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do San Giovanni Rotondo 
11:00 Wizyta duszpasterska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do San Giovanni Rotondo 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 4 - serial
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 5 - serial
15:20 Chingola - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 11
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Św. Patryk - fi lm
22:55 Święty na każdy dzień
23:00 Bł. Maria Teresa Ledóchowska 
 - fi lm
23:55 Kabwe 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 181 - serial
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 M jak miłość odc. 1358 - serial
11:55 M jak miłość odc. 1359 - serial
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 2
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Big Music Quiz odc. 1
16:20 Rodzinka.pl odc. 228 s. 12 
 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion Teleturniej 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 128
21:35 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 2
22:10 Riviera odc. 2 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 14 - serial
23:50 Na granicy - thriller
01:40 Demony wojny według Goi

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1059

11:00 Na Wspólnej odc. 2643 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2644 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2645 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2646 - serial

12:50 Ugotowani odc. 3 s. 13

13:50 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 3

14:50 MasterChef Junior odc. 2 s. 3

16:25 Efekt domina odc. 2 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

17:55 Tu się gotuje! odc. 1 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 4 s. 3

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:43 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 124

19:45 Uwaga! odc. 5252

20:00 Hipnoza odc. 3

21:05 Druhny - komedia

23:35 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - fi lm

01:40 Ugotowani odc. 3 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 29

08:15 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 30 - serial

09:45 Makaronowy zawrót głowy odc. 5

09:55 Ewa gotuje odc. 325

10:30 Makaronowy zawrót głowy odc. 6

10:45 Dziewięć miesięcy - komedia

12:55 Top chef odc. 70

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 2

15:45 Kabaret na żywo odc. 32

17:45 SuperPies odc. 3

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 142

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich - serial

20:00 Smerfy II - fi lm 

22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 80

00:20 Spider-Man III - fi lm

08:40 Dwóch i pół 13:40 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

8:00 Duma i uprzedzenie 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 9:55 Ewa gotuje

Annie Walker, przeżywająca trudny okres 
trzydziestoparolatka, ma zostać honorową druhną 
na ślubie najlepszej przyjaciółki. Postawiona w 
nowej sytuacji, pragnie jak najlepiej wywiązać się z 
powierzonego zadania. Niestety, na drodze staje jej 
inna druhna, Helen, która chce zająć miejsce Annie.

Stanley Hill i jego żona Vivian zostają napadnięci 
w podziemnym garażu. Mężczyzna podejmuje 
desperacką próbę obrony ukochanej przed 
bandytami. W wyniku szarpaniny kobieta zostaje 
ranna i umiera na rękach męża. Zrozpaczony 
wdowiec postanawia zemścić się na zabójcach. 

„Jestem zemstą”
(2016r.) TV Puls 20:00

„Druhny”
(2011r.) TVN 21:05



Niedziela, 18 marca 2018

09:40 Weterynarze 
z sercem

06:00 Klan odc. 3279
06:25 Zimowe igrzyska 
 paraolimpijskie w Pjongczangu 
 odc. 20
06:30 WojskoPolskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
09:05 Ziarno odc. 653
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 34 - serial 
10:05 Serial fabularny - serial
11:00 Leśniczówka odc. 5 - serial
11:30 Leśniczówka odc. 6 - serial
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:55 Z pamięci
13:05 Macierzyństwo 
 w świecie zwierząt 
 odc. 1 - serial 
14:05 Sonda II odc. 78
15:05 Komisarz Alex odc. 133 - serial
16:00 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
16:30 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
17:35 Teleexpress 
17:45 Puchar Świata w Vikersund 
Loty narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 78 - serial
21:10 Prada albo nic - komedia
23:05 W sercu oceanu odc. 3 - serial
23:55 Z pamięci
00:10 Wojna domowa - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 14 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 15 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 21 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 22 - serial

08:55 Krokodyl Dundee w Los Angeles 

 - komedia

10:55 Galileo odc. 667

12:00 Galileo odc. 668

13:00 Australijska przygoda - fi lm

15:00 Medalion - komedia

16:50 Ulubieńcy Ameryki - komedia

19:00 Galileo odc. 669

20:00 Maruderzy - thriller

22:15 Nalot na Bin Ladena - fi lm

00:30 Bestia z mokradeł - horror 

06:00 Skorpion odc. 22 s. 2 - serial 

06:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 4 - serial 

07:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 3 s. 4 - serial 

08:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 4 - serial 

08:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 4 - serial 

09:15 Najśmieszniejsi odc. 3

10:10 Przygody Merlina 

 odc. 6 s. 2 - serial 

11:20 Powrót do przyszłości II - komedia

13:35 Najpiękniejsze 

 baśnie braci Grimm - fi lm

14:45 Najpiękniejsze 

 baśnie braci Grimm - fi lm

16:00 Sześć dni, siedem nocy - komedia 

18:00 Gruby i chudszy - komedia

20:00 Furia - dramat

22:25 Company of heroes: 

 Oddział bohaterów - fi lm

00:30 Uwikłana odc. 2 - serial

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 6 - serial

09:05 Sekretne życie Albana Berga  

 - fi lm

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 228

10:35 Konstelacje  - fi lm

11:40 Babcia Gandzia - komedia

13:15 Informacje kulturalne 

13:35 Chuligan literacki odc. 74

14:05 Nienasyceni odc. 34

14:35 Bregenz Festival 2017: 

 Carmen Opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 3

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 522

18:05 Magazyn muzyczny studia Gama 

18:55 Co się stało? 

 - recital Haliny Kunickiej Recital 

19:45 Kuchenka 

20:35 Wesele - komediodramat

22:25 Scena alternatywna odc. 53

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 228

23:35 Być punkiem  - fi lm

01:15 WOMEX - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 505

06:55 Filipinki - fi lm

07:30 Obrazy i obrazki 

08:00 Cyryl i Metody. 

 Apostołowie Słowian 

 odc. 3 - serial 

09:05 Siedlisko odc. 1 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 159

10:35 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 

11:40 Rosja. Podróże 

 z Jonathanem Dimblebym 

 odc. 3 - fi lm

12:50 Dzika Iberia odc. 3 - fi lm

13:55 Szerokie tory odc. 112

14:30 Moi rodzice rozwodzą się - fi lm

16:30 Wielka gra odc. 69

17:25 Ex libris Magazyn 

17:55 Ile jest życia odc. 10 - serial

18:55 Pearl Harbor odc. 2 - fi lm

19:50 Powrócić w twe ramiona - dramat

21:35 Wielki test 

 o Tadeuszu Kościuszce odc. 47

23:05 Tutanchamon odc. 3 - serial

23:55 Tutanchamon odc. 4 - serial

00:50 Wcielenia zła odc. 8 - 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 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm
11:35 Kartka z kalendarza 
11:40 Aktywna zima odc. 9
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 Magazyn rolniczy 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Dzieje Apostolskie odc. 2 - serial
15:00 Święty na każdy dzień
15:05 Kruszynka - fi lm
15:40 Syria 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Gorzkie żale. 
 Nabożeństwo pasyjne
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 18 - serial
22:35 Święty na każdy dzień
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Grunt to droga odc. 3
23:45 Jerash 
 - starożytne miasto Jordanii 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1824 - serial
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1825 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Zwierzęca klinika 
 w sercu dżungli  - fi lm
11:40 Makłowicz w podróży odc. 81
12:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 128
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 35
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 35
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 35
16:35 Na sygnale odc. 182 - serial
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 3 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 228 - serial 
20:05 Big Music Quiz odc. 2
21:05 Na granicy - thriller
22:50 Świetliki w ogrodzie - dramat
00:40 Demony wojny według Goi 
 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1060

11:00 Efekt domina odc. 3 s. 5

11:35 Co za tydzień odc. 842

12:10 Iron Majdan odc. 2

13:10 Diagnoza odc. 4 s. 2 - serial

14:10 Druga szansa odc. 2 s. 5 - serial

15:10 Hipnoza odc. 3

16:15 Kung Fu Panda II - fi lm 

18:00 Ugotowani odc. 4 s. 13

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:43 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham 

 odc. 125

19:45 Uwaga! odc. 5253

20:00 MasterChef Junior odc. 3 s. 3

21:30 Colombiana - fi lm

23:50 Druhny - komedia

02:25 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 30

08:20 I kto to mówi III - komedia

10:30 Spider-Man III - fi lm

13:30 Smerfy II - fi lm 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 80

17:50 Nasz nowy dom odc. 109

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 264,

20:00 W rytmie serca odc. 17 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 33

23:10 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 2

00:15 Rycerze z Szanghaju - komedia

05:25 Ukryta prawda odc. 178 - serial

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Dwóch i pół odc. 15 s. 11 - serial 

09:05 Dwóch i pół odc. 16 s. 11 - serial 

09:35 Przyjaciele - serial 

10:05 Przyjaciele - serial 

11:05 Przyjaciele - serial 

11:35 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial

12:40 Przepis na życie odc. 8 - serial

13:40 Przepis na życie odc. 9 - serial

14:40 Biały Kieł - fi lm

16:55 Wygraj randkę - komedia

19:00 Lucyfer odc. 3 s. 2 - serial 

20:00 Troja - fi lm

23:25 Pogromcy mafi i - dramat

01:50 Moc magii odc. 76

11:35 Kryminalni 19:00 Galileo

06:50 Co ludzi powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:05 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:30 Smerfy

Na Ziemi pojawia się pochodzący z kosmosu 
symbiont, któremu do życia potrzebna jest potężna 
dawka adrenaliny. W wyniku fuzji zmianie ulega strój 
Spider-Mana, ale także jego charakter. Od tej chwili 
superbohater staje się arogancki i zarozumiały.

Historia płatnej zabójczyni. Jej obsesją jest 
odnalezienie i zniszczenie ludzi, którzy zamordowali 
jej rodziców. Wśród morderców do wynajęcia 
Cataleya należy do najlepszych. Jest niezwykle 
skuteczna. Z każdym wykonanym zleceniem 
zabójczyni zbliża się do celu.

„Colombiana”
(2011r.) TVN 21:30

„Spider-Man III”
(2007r.) Polsat 10:30
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13:45 Elif

05:50 Elif odc. 205 - serial
06:50 Komisariat odc. 31 - serial
07:15 Komisariat odc. 32 - serial
07:45 Alarm! odc. 15
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
09:35 Serial fabularny - serial
10:05 Serial fabularny - serial
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 45 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:45 Macierzyństwo w świecie 
zwierząt odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 206 - serial
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 175
15:15 Alarm! odc. 15
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Leśniczówka odc. 5 - serial
16:15 Leśniczówka odc. 6 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3280
18:30 Korona królów odc. 44 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 16
20:35 Wariacje Tischnerowskie. 
22:15 Najdłuższa wojna 
 nowoczesnej Europy 
 odc. 2 - serial
23:30 Tajemnice Doliny Krzemowej 
 odc. 1 - serial 
00:35 Prada albo nic - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 179 - serial

06:25 Szpital odc. 276 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 209 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 9 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 551 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 210 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 450 - serial

14:55 Szpital odc. 277 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 10 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 552 - serial

20:00 Na żywo - fi lm

21:55 Antonio Lopez : Sex, 

 Drugs and Disco - fi lm

00:00 Wieczne zło - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 24 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial
08:00 Drużyna A odc. 17 s. 3 - serial 
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 10 s. 5 - serial
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 63 - serial
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 64 - serial
11:00 Drużyna A odc. 18 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 11 s. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 92 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 170
15:00 Detektywi w akcji odc. 93 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 54
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 55
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 375 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 165 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial 
22:00 Galileo odc. 668
23:00 Galileo odc. 669
00:00 Szczury - horror 

06:00 To moje życie! odc. 249 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 16 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 4 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 3 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 34 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 35 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
20:00 Cena powrotu - fi lm
21:55 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - fi lm
23:25 Litewski przekręt - komedia
01:40 Taki jest świat 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Nienasyceni odc. 34

08:45 Rzecz Polska odc. 3

09:10 Kamień na kamieniu - dramat

11:00 Lalka odc. 2 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Głód serca - fi lm

14:20 Wielki bieg - dramat

16:10 Studio Kultura - niedziela z... 

17:05 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

18:45 Ikony muzyki odc. 6 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Muzeum niewinności 

21:45 Lila - fi lm 

22:20 Mini wykłady o maxi sprawach 

 odc. 1

22:40 Którędy po sztukę odc. 40

22:45 Videofan odc. 86

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 95

23:20 Młyn i krzyż - dramat

01:10 Rzecz Polska odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 506
07:00 1819 kg wiary  - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 40
08:30 Misja Gryf odc. 7
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 5 - serial 
10:20 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm
11:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 29
11:55 Powrócić w twe ramiona - dramat
13:40 Sensacje XX wieku odc. 176 
14:10 Sensacje XX wieku odc. 113 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 29 - serial 
15:10 Spór o historię odc. 93 
15:50 Dzika Iberia odc. 3 - fi lm
16:50 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:40 Chłopi odc. 13 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 107 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 108 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 6 - serial 
22:45 Mój najszczęśliwszy dzień. 
 Marian Turski - fi lm
00:05 Aksamitni terroryści - fi lm

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 20 lat dla świata 
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Święty Franciszek i brat Leon 
 - fi lm
13:00 Św. Józef 
 - patron na trzecie tysiąclecie 
13:15 Święty na każdy dzień
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Wspomnienia 
 - św. Józef Benedykt Cottolengo 
15:30 Kapłan pro-life - fi lm
15:40 Przypowieści Jezusa - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial| 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 65 - serial
22:55 Katedra w głębinach - fi lm

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 132
07:20 Na sygnale odc. 15 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 44 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1825 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 97 - serial
14:00 Zwierzęca klinika 
 w sercu dżungli  - fi lm
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 72 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 45 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 16 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1825 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1826 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 29
20:45 M jak miłość odc. 1360 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:50 Za marzenia odc. 4 - serial
22:50 Zaginiona odc. 3 s. 1 - serial
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 282 s. 14 - serial
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 94 s. 8 - serial 

05:40 Uwaga! odc. 5253
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 3 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 3
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2209
10:55 Tu się gotuje! odc. 1 s. 2
11:00 Ukryta prawda odc. 875 - serial
12:00 Szkoła odc. 527 - serial
13:00 19+ odc. 228 - serial
13:30 Szpital odc. 764 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 11
15:30 Szkoła odc. 528 - serial
16:30 19+ odc. 229 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 876 - serial
18:00 Szpital odc. 765 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy 
 - wiem czym oddycham odc. 126
19:50 Uwaga! odc. 5254
20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2647 - serial
20:55 Milionerzy odc. 133
21:30 Druga szansa odc. 3 s. 5 - serial
22:30 Iron Majdan odc. 3
23:35 Kapitan Ameryka: 
 Zimowy żołnierz - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 642 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 374 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 375 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 147 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 730 - serial
12:00 Gliniarze odc. 121 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 767 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2654 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 813 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3595
16:30 Na ratunek 112 odc. 196 - serial
17:00 Gliniarze odc. 186 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2655 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 508 - serial 
20:10 Świat w płomieniach - fi lm
23:00 44 minuty - fi lm
00:55 Uprowadzona III - fi lm

08:20 Przepis na życie 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Lalka 18:50 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Policjant z Los Angeles, Roland Sallinger, zostaje 
zdradzony i postrzelony przez nieuczciwego 
partnera. Unika śmierci, ale z powodu obrażeń jest 
zmuszony do przejścia na emeryturę. Po powrocie 
do zdrowia nie zaniedbuje formy – ćwiczy walkę 
wręcz i rzucanie nożem.

Policjant John Cale marzy o pracy w jednostce 
specjalnej, której zadaniem jest ochrona prezydenta 
Jamesa Sawyera. Niestety, jego podanie zostaje 
odrzucone. Nie chcąc zawieść córeczki, John 
zabiera ją na wycieczkę po Białym Domu. Miejsce 
to zostaje zaatakowane przez terrorystów.

„Świat w płomieniach”
(2013r.) Polsat 20:10

„Cena powrotu”
(2009r.) TV Puls 20:00
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14:45 Korona królów

05:55 Elif odc. 206 - serial
06:50 Komisariat odc. 33 - serial
07:15 Komisariat odc. 34 - serial
07:45 Alarm! odc. 16
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 25
10:10 Klan odc. 3280
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 46 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 - serial 
13:45 Elif odc. 207 - serial
14:45 Korona królów odc. 44 - serial
15:15 Alarm! odc. 16
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 14 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3281
18:30 Korona królów odc. 45 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 17
20:30 Warto rozmawiać
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4 - serial
22:30 Serial fabularny - serial
23:35 Uwięzione odc. 12 - serial
00:40 Mała wielka miłość - komedia 

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1117 - serial

06:25 Szpital odc. 277 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 210 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 10 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 552 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 211 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 451 - serial

14:55 Szpital odc. 278 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 11 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 553 - serial

20:00 Pogromcy mafi i - dramat

22:25 Gliniarz z Beverly Hills III 

 - komedia

00:35 American Horror Story: Asylum 

 odc. 3 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 18 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 11 s. 5 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 65 - serial

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 66 - serial

11:00 Drużyna A odc. 19 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 12 s. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 94 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 81

15:00 Detektywi w akcji odc. 95 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 56

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 57

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 375 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 376 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 166 - serial

21:00 Rozjemca - fi lm

23:05 Odkupienie - thriller

01:20 STOP Drogówka odc. 170

06:00 To moje życie! odc. 250 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 17 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 5 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 3 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 35 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 36 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
20:00 Resident Evil: Zagłada - horror 
21:55 Underworld: Przebudzenie 
 - horror 
23:45 Bez litości III - horror 
01:25 Zoo odc. 12 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

10:45 Którędy po sztukę odc. 40

11:00 Lalka odc. 3 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Prywatne niebo - komedia

14:10 Szczęśliwy brzeg - fi lm

16:10 Tygodnik kulturalny 

17:05 Przypadki Piotra S. - fi lm

18:45 Plus minus, czyli podróże 

 muchy na wschód - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Którędy po sztukę

20:15 Młody Muzyk Roku 2018 - fi nał 

22:05 Dezerterzy odc. 69

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 96

22:50 Dziewczyna z szafy 

 - komediodramat

00:30 Ogród rozkoszy ziemskich 

 - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 507
07:00 Urodziłam się 
 pierwszego września - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 41
08:35 Misja Gryf odc. 8
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 6 - serial 
10:20 Dzika Iberia odc. 2 - fi lm
11:20 Goniec historyczny IPN
11:50 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 107 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 108 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 30 - serial 
15:15 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial 
16:20 Humer i inni - fi lm
17:15 Biało-Czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 5
17:45 Kanclerz odc. 1 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 109 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 110 
19:55 Jak było?
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 7 - serial 
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial
 23:45 Podzielony kontynent - thriller
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 41

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
09:55 Święty na każdy dzień
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 Dominikanie 
 - od słowa do nauki - fi lm
13:05 Trzeci Testament - serial
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 65 - serial
14:50 Kosmos - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą - poradnik 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Drużyna energii odc. 3
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
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 Mam w sobie siłę - fi lm
23:35 Ja głuchy 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1360 - serial
07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale odc. 16 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 45 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1826 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 98 - serial
14:00 Dlaczego tyjemy?  - fi lm
14:55 M jak miłość odc. 1360 - serial
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 73 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 46 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 17 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1826 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1827 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” odc. 4 - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1361 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”  
 - fi lm
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Finał Młodego Muzyka 
 Roku 2018 
00:40 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 2

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2210

10:55 Ukryta prawda odc. 876 - serial

12:00 Szkoła odc. 528 - serial

13:00 19+ odc. 229 - serial

13:30 Szpital odc. 765 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 11

15:30 Szkoła odc. 529 - serial

16:30 19+ odc. 230 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 877 - serial

18:00 Szpital odc. 766 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 127

19:50 Uwaga! odc. 5255

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2648 - serial

20:55 Milionerzy odc. 134

21:30 Diagnoza odc. 5 s. 2 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 5 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1123

00:05 Tu się gotuje! odc. 1 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 643 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 376 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 377 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 148 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 731 - serial
12:00 Gliniarze odc. 122 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 768 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2655 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 814 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3596
16:30 Na ratunek 112 odc. 197 - serial
17:00 Gliniarze odc. 187 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2656 
 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 509 - serial 
20:10 Uprowadzona III - fi lm
22:35 Ocalenie - thriller
00:35 System - fi lm

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 16:10 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Życie emerytowanego agenta CIA Bryana Millsa zdaje 
się toczyć zwyczajnie. Mills aktywnie uczestniczy 
w życiu córki, Kim, zacieśniają się jego relacje z byłą 
żoną, która ma problemy z związku. Gdy Lenore 
zostaje znaleziona martwa w jego mieszkaniu, Mills 
staje się głównym podejrzanym. 

Los Angeles, rok 1949. Bezwzględny gangster 
Mickey Cohen rządzi na ulicach miasta. Kapitan 
policji staje do walki z mafi ą chronioną przez 
skorumpowanych funkcjonariuszy i polityków. 
Miasto zmienia się w piekło.

„Pogromcy mafi i”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Uprowadzona III”
(2014r.) Polsat 20:10
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18:00 Klan

05:55 Elif odc. 207 - serial
06:50 Komisariat odc. 36 - serial
07:20 Komisariat odc. 37 - serial
07:45 Alarm! odc. 17
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Blondynka odc. 78 - serial
10:10 Klan odc. 3281
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 8 s. 4 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Dzika Hiszpania odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 208 - serial
14:40 Korona królów odc. 45 - serial
15:15 Alarm! odc. 17
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 15 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3282
18:30 Korona królów odc. 46 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 18
20:35 Wielki test z historii. 
 Polscy dowódcy 
22:10 Kulisy rosyjskiej 
 wojny informacyjnej - fi lm
23:10 Mała, praska Mata Hari - dramat
00:55 Uwięzione odc. 12 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 180 - serial

06:25 Szpital odc. 278 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 211 - serial

08:20 Przepis na życie odc. 11 - serial

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 6 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 553 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 212 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 452 - serial

14:55 Szpital odc. 279 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 4 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 12 - serial

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 7 

 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 554 - serial

20:00 Zawsze tylko ty - komedia

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

23:20 Bodyguard - fi lm

02:00 Moc magii odc. 79

06:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial

08:00 Drużyna A odc. 19 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 12 s. 5 

 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 67 - serial

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 68 - serial

11:00 Drużyna A odc. 20 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 13 s. 5 

 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 96 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 82

15:00 Detektywi w akcji odc. 97 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 58

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 59

18:00 Policjantki i policjanci odc. 376 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 377 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 167 - serial

21:00 Maruderzy - thriller

23:15 Walka z cieniem. Ostatnia runda 

 - fi lm

02:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 6 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 251 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 18 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 6 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 2 s. 3 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator odc. 3 s. 3 
 - serial
16:45 13. posterunek odc. 36 s. 2 
 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 37 s. 2 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial
20:00 Firewall - fi lm
22:05 Jestem zemstą - fi lm
00:05 Zoo odc. 13 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 13

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Którędy po sztukę

09:20 Przypadki Piotra S. - fi lm

11:00 Lalka odc. 4 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Engagement - fi lm

13:50 Cesarskie cięcie - komedia

15:30 Podróż - fi lm 

16:05 Dranie w kinie odc. 24

16:45 Lepiej być piękną i bogatą 

 - komedia

18:35 Pola Negri. Życie gwiazdy - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Gloria - komedia

21:55 Pegaz odc. 65

23:00 Dziennik fi lozofa odc. 97

23:15 Jedna scena odc. 18

23:30 Wojaczek - fi lm

01:10 Rzecz Polska odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 508
07:00 Humer i inni  - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 42
08:30 Misja Gryf odc. 4
09:05 Pogranicze w ogniu odc. 7 - serial 
10:15 W mniejszości siła
11:25 Spór o historię odc. 121 
12:05 Wszystkie kolory świata odc. 6 
 - serial 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 109 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 110 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 31 - serial 
15:15 Kulisy II wojny światowej odc. 3 
 - serial
16:20 Mit o Szarym  - fi lm
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 15 - serial 
17:45 Kanclerz odc. 2 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 111 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 112 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:35 Trzech kumpli - fi lm
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 8 - serial 
22:40 Kochana córeczko  - fi lm
23:45 Katyń - dramat
01:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 42

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. 46 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
13:00 Błogosławiony męczennik  - fi lm
13:40 Misjonarze Świętej Rodziny 
 w służbie rodzinie  - fi lm
14:00 Jan Paweł II - papież, 
 który tworzył historię odc. 5 
 - serial 
15:40 Lusaka City of Hope  - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Pustynia Boga  - fi lm
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 40 dni z Duchem Świętym
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Szlif księżnej - fi lm
23:40 Mansa  - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1361 - serial
07:00 Program gminy żydowskiej
07:20 Na sygnale odc. 17 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 46 s. 2 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 99 - serial
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 3 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1361 - serial
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 74 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 47 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 18 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1827 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 1828 
 - serial
20:45 Na dobre i na złe odc. 700 
 - serial
21:45 Na sygnale odc. 183 - serial
22:25 Jak urodzić i nie zwariować 
 - komedia
00:15 Rodzinka.pl odc. 228 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2211

10:55 Ukryta prawda odc. 877 - serial

12:00 Szkoła odc. 529 - serial

13:00 19+ odc. 230 - serial

13:30 Szpital odc. 766 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 11

15:30 Szkoła odc. 530 - serial

16:30 19+ odc. 231 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 878 - serial

18:00 Szpital odc. 767 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 128

19:50 Uwaga! odc. 5256

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2649 - serial

20:55 Milionerzy odc. 135

21:30 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 3

22:30 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - fi lm

00:25 Chłopaki nie płaczą - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 644 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 378 
 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 379 
 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 149 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 732 - serial
12:00 Gliniarze odc. 123 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 769 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2656 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 815 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3597
16:30 Na ratunek 112 odc. 198 - serial
17:00 Gliniarze odc. 188 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2657 
 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 171 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 3
21:30 Top chef odc. 71
23:00 50 pierwszych randek - komedia  
01:25 Lola Versus - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Lalka 13:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Roy Pulsifer pełni służbę w Wydziale ds. Wiecznego 
Odpoczynku – R.I.P.D. Do jego zadań należy ściganie 
dusz, które nie chcą przejść na drugą stronę 
i wmieszały się w tłum ludzi. Zostaje mu przydzielony 
partner – detektyw Nick Walker, który został zabity 
podczas rutynowej zasadzki na dilerów narkotyków. 

Nowy Jork, lata pięćdziesiąte XX wieku. Anne 
Deveraux dochodzi do wniosku, że jej mąż nigdy nie 
zapewni jej ani dzieciom stabilizacji i postanawia od 
niego odejść. Wraz z nastoletnimi synami wyrusza 
w podróż na poszukiwania nowego miejsca do życia 
oraz wymarzonego mężczyzny.

„Zawsze tylko ty”
(2009r.) TVN 7 20:00

„R.I.P.D. Agenci z zaświatów”
(2013r.) TVN 22:30
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 temperatura: 15 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1003 1005 hPa
 wiatr: 26 15 km/h 
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 opady: 0 1 mm
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 temperatura: 14 8 °C
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 wiatr: 23 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Naleśniki z twarogiem i musem truskawkowym

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 15 marca 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
Ciasto na naleśniki:
50 g masła
1 szklanka mleka
1 łyżka kakao
2 jajka
pół szklanki cukru
pół szklanki wody
olej do smażenia naleśników 
Mus truskawkowy: 
450g truskawek
4 łyżki cukru pudru
2 łyżki cukru wanilinowego 
Nadzienie:
1 kostka twarogu
1 cukier wanilinowy 
2 łyżki cukru 
śmietana 12%

Sposób wykonania:
Do garnka włożyć pokrojone na kawałki 

masło i wlać mleko, wsypać kakao i na małym 
ogniu, ciągle mieszając, roztopić masło. Od-
stawić z ognia, wystudzić, wbić jajka i wsypać 
cukier, wymieszać. Następnie dodać przesianą 
mąkę, 125 ml wody i jeszcze raz wymieszać na 
gładkie ciasto. Z ciasta usmażyć naleśniki. 

Twaróg rozgnieść widelcem razem z cu-
krem, wanilią i śmietaną 12% (kilka łyżeczek). 
Każdy naleśnik smarować około 2 łyżkami na-
dzienia serowego, złożyć w chusteczkę.

Mus truskawkowy: owoce zmiksować blen-
derem. Dodać cukier puder, cukier wanilinowy. 

Smacznego!
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Jak segregować śmieci?
OCHRONA ŚRODOWISKA  Każdy z nas w sąsiedztwie bloku czy domu ma kolorowe pojemniki. Czy wie-
my, jak prawidłowo segregować odpady? I co to nam daje? Podstawowe zasady przedstawiamy w naszym 
poradniku

Pojemniki na śmieci nie bez 
przyczyny różnią się kolorami, 
każdy z nich przypisany jest do 
innych odpadów. Ważne w se-
gregacji jest, by przestrzegać za-
sad. Właściwa segregacja śmieci 
obejmuje: odpady organiczne, 
z których można zrobić kom-
post; papier; odpady z tworzyw 
sztucznych; aluminium i inne 
metale; szkło przezroczyste; 
szkło kolorowe; pozostałe odpa-
dy nie podlegające recyklingowi.

Tworzywa sztuczne i me-
tale to kolor żółty. Do takiego 
pojemnika wrzucamy odkręcone 
i zgniecione plastikowe butelki 
po napojach, nakrętki, plasti-
kowe opakowania po produk-
tach spożywczych, opakowania 
wielomateriałowe (np. kartony 

po mleku i sokach), opakowa-
nia po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosme-
tykach (np. szamponach, paście 
do zębów) itp., plastikowe torby, 
worki, reklamówki, inne folie, 
aluminiowe puszki po napojach 
i sokach, puszki po konserwach, 
folię aluminiową, metale koloro-
we, kapsle, zakrętki od słoików. 
Nie wrzucamy do pojemnika 
żółtego: butelek i pojemników 
z zawartością, plastikowych za-
bawek, opakowań po lekach 
i zużytych artykułów medycz-
nych, opakowań po olejach silni-
kowych, części samochodowych, 
zużytych baterii i akumulato-
rów, puszek i pojemników po 
farbach i lakierach, zużytego 
sprzętu elektronicznego i AGD.

KORzyŚCI z ReCyKlINgu INNyCH ODpADóW
Recykling oleju:
    • zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia wody – zawartość oleju silnikowego z jego jednej wymiany 
może zanieczyścić nawet tysiące litrów wody pitnej. Olej silnikowy jest nierozpuszczalny, trwały 
i może zawierać toksyczne chemikalia oraz metale ciężkie;
    • obniża zużycie ropy naftowej. Do wytworzenia 2,37 litra nowego oleju silnikowego potrzeba 
158,99 litrów ropy naftowej, ale tylko 3,79 litra zużytego oleju.
Recykling sprzętów elektronicznych:
    • zapobiega zanieczyszczeniu powietrza i zasobów wodnych, emisji gazów cieplarnianych po-
wstających przy produkcji sprzętu z surowych materiałów, a także zmniejsza zużycie zasobów 
naturalnych. Produkty elektroniczne złożone są głównie z metali, plastiku i szkła;
    • przetworzenie 1 miliona laptopów pozwala zaoszczędzić energię elektryczną równą przecięt-
nemu rocznemu zużyciu ok. 3500 gospodarstw domowych;
    • z 1 miliona telefonów komórkowych można uzyskać nawet 15,87 ton miedzi, 350,17 kilogra-
mów srebra, 34 kilogramy złota czy 14,96 kilogramów palladu;
Recykling baterii:
    • zapobiega skażeniu środowiska naturalnego. Baterie zawierają płynne elektrolity, metale 
ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm, nikiel. Niektóre metale po spaleniu mogą przedostać się do 
powietrza lub skondensować się w popiele powstającym w wyniku procesu spalania;
    • zmniejsza zużycie zasobów naturalnych, ponieważ plastik i metale odzyskane z baterii służą 
do produkcji nowych. Typowa bateria kwasowo-ołowiowa zawiera od 60 do 80 proc. przetwo-
rzonego ołowiu lub plastiku.
Recykling tekstyliów pozwala:
    • przetworzyć tkaniny na ściereczki do wycierania lub polerowania;
    • wytworzyć papier wysokiej jakości, dzięki ponownemu zastosowaniu bawełny;
    • zastosować dzierganą lub tkaną wełnę do wytworzenia izolacji samochodowej lub wypeł-
niaczy siedzeń;
    • użyć inne typy materiałów jako włókna do tapicerek, izolacji, a nawet materiałów budow-
lanych.

Niebieski pojemnik „przyj-
mie” papier. Tu wrzucamy: 
opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą), katalogi, 
ulotki, prospekty, gazety i cza-
sopisma, papier szkolny i biuro-
wy, zadrukowane kartki, zeszyty 
i książki, papier pakowy, torby 
i worki papierowe. Nie wrzu-
camy: ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek higienicz-
nych, papieru lakierowanego 
i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno za-
brudzonego, kartonów po mleku 
i napojach, papierowych worków 
po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, ta-
pet, pieluch jednorazowych i in-
nych materiałów higienicznych, 
zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych i ubrań.

zielony pojemnik jest na 
szkło. Tu wrzucamy: butelki 
i słoiki po napojach i żywno-
ści (w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślin-
nych), szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są wy-
konane z trwale połączonych 
kilku surowców). Nie wrzucamy: 
ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów, szkła oku-
larowego, szkła żaroodpornego, 
zniczy z zawartością wosku, ża-
rówek i świetlówek, reflektorów, 
opakowań po lekach i rozpusz-
czalnikach oraz olejach silni-
kowych, luster, szyb okiennych 
i zbrojonych, monitorów i lamp 
telewizyjnych, termometrów 
i strzykawek. 

Brązowy pojemnik prze-
znaczony jest na bioodpady. Tu 

wrzucamy: odpadki warzywne 
i owocowe (w tym obierki itp.), 
gałęzie drzew i krzewów, skoszo-
ną trawę, liście, kwiaty, trociny 
i korę drzew, niezaimpregnowa-
ne drewno oraz resztki jedzenia. 
Do brązowego pojemnika nie 
należy wrzucać: kości zwierząt, 
oleju jadalnego, odchodów zwie-
rząt, leków, drewna impregno-
wanego, płyt wiórowych i pil-
śniowych MDF, ziemi i kamieni, 
innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych) oraz 
popiołu z węgla kamiennego. Na 
popiół przeznaczony jest osobny 
pojemnik.

Do pojemnika z odpadami 
zmieszanymi należy wrzucać 
wszystko to, czego nie można 
odzyskać w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów niebez-
piecznych. 

Reszta do pSzOK-u
Zgodnie ustawą o utrzyma-

niu czystości i porządku w gmi-
nach, każda gmina ma obowiązek 
utworzenia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Nie ma takiej możliwości, aby np. 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia wykluczał możliwość jego 
utworzenia. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
to miejsce dostępne dla miesz-
kańców, w którym bezpłatnie 
można zostawić tzw. odpady 
problemowe, czyli takie, któ-
rych nie możemy wrzucić do po-
jemników na śmieci. Są to m.in 
przeterminowane leki i chemi-
kalia, zużyte baterie i akumula-
tory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne od-
pady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone, odpady 
budowlane i rozbiórkowe sta-
nowiące odpady komunalne. To, 
czy PSZOK działa na terenie na-
szej gminy, można zweryfikować 
na stronie internetowej urzędu. 
I tak np. mieszkańcy Lipna mogą 
oddać odpady w Karnkowie 
przy oczyszczalni ścieków, wą-
brzeźnianie znajdą PSZOK na os. 
700-lecia, rypinianie na ul. Elizy 
Orzeszkowej 4. Mieszkańcy Go-
lubia-Dobrzynia odpady mogą 
zawieźć do Białkowa nr 51. 

Warto pamiętać, że co jakiś 
czas organizowana jest także 
zbiórka odpadów wielkogabary-
towych w terenie. Zatem warto 
śledzić ogłoszenia i w podanym 
dniu wystawić takie odpady do 
odbioru.

po co segregacja? 
Odpady zebrane podczas 

selektywnej zbiórki mogą być 
kierowane bezpośrednio do za-
kładów zajmujących się recyklin-
giem. Stają się wtedy one towa-
rem, którego sprzedaż przynosi 
zyski. Zatem segregacja może 
przekładać się na niższe opłaty 
za wywóz śmieci dla mieszkań-
ców. 

Papier, po odpadach zielo-
nych, stanowi zwykle największą 
część odpadów komunalnych. 
Można z niego wytworzyć po-
nad 5 tys. rodzajów produktów. 
Oprócz papieru do pisania czy 
serwetek, mogą to być: taśmy 
maskujące/ochraniające, bank-
noty, klosze oświetleniowe, ban-
daże, maseczki ochronne, far-
tuchy szpitalne, filtry do kawy, 
abażury, izolacja samochodowa, 
doniczki i podstawki czy opako-

wania do jajek.
Szkło może być 

poddawane pro-
cesowi recyklingu 
praktycznie bez 
końca. Z 90 proc. 
odzyskanego szkła 
można wytworzyć 
kolejne butelki 
i słoiki. Powsta-
je tzw. stłuczka 
szklana, która jest 
doskonałym suple-
mentem dla wielu 
wyrobów. Jej stoso-
wanie pozwala na 
oszczędność pie-
niędzy, ponieważ 
stłuczka szklana 
kosztuje mniej niż 
surowe materiały; 
umożliwia oszczęd-
ność energii, po-
nieważ stłuczka 
topi się w niższej 
temperaturze niż 
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Joga: 
oddychanie ma znaczenie

STYL ŻYCIA  Oddech to życiodajna funkcja naszego organizmu, bez której czło-
wiek nie może się obyć. Jak o niego dbać, by przedłużyć swoje życie?

surowe materiały; niższe zuży-
cie energii oznacza także reduk-
cję emisji gazów cieplarnianych. 
Z odzyskanego szkła powstają 
pojemniki szklane, kafelki ku-
chenne, blaty kuchenne czy izo-
lacje ścian.

Recykling wyrobów plasti-
kowych jest istotny ze względu 
na długi czas ich biodegradacji. 
Mogą one zalegać na składowi-
skach nawet przez kilkaset lat. 
Wykorzystanie do produkcji 
nowych tworzyw przerobio-
nego materiału PET pozwala 
zaoszczędzić 60 proc. energii. 
Z plastiku poddanego recyklin-
gowi można uzyskać: opakowa-
nia, butelki, powłokę na tektu-
rę falistą, ubrania, np. kurtki 
polarowe, meble ogrodowe, 
folie, słupki drogowe, ogrodze-
nia, zabawki, długopisy, ekrany 
przeciwhałasowe, ramy okienne 
z PVC, oleje opałowe czy płyty 
termoizolacyjne.

Recykling metali może przy-
nieść różne korzyści, w zależno-
ści od materiału, jaki poddamy 
przetworzeniu. Wytworzenie 
jednej puszki z przetworzonych 
materiałów pozwala zaoszczę-
dzić energię zasilającą odbior-
nik telewizyjny przez 3 godziny, 
a recykling stali jest tańszy niż 
pozyskiwanie surowej rudy me-
talu potrzebnej do produkcji 
stali. Przetworzenie stali umoż-
liwia znaczną redukcję zużycia 
energii w porównaniu z pro-
cesem produkcji z surowych 
materiałów, produkcja stali 
z materiałów poddanych recy-
klingowi zmniejsza ilość gazów 
cieplarnianych uwalnianych do 
atmosfery w porównaniu z pro-
cesem produkcji z użyciem su-
rowej rudy.

Jeśli mamy przydomowy 
ogródek, kompostujmy odpady 
spożywcze. Mogą one posłużyć 
do nawożenia ogrodu. Obec-
na technologia pozwala prze-
chowywać kompost w sposób 
bezpieczny i nieuciążliwy. Taka 
forma zagospodarowania odpa-
dów organicznych jest korzyst-
na dla środowiska. Zmniejsza 
ilość metanu na składowiskach, 
gnijące odpady organiczne są 
znaczącym źródłem tego gazu 
cieplarnianego; kompostowane 
odpady pomagają użyźnić glebę, 
podnoszą jej odporność na wy-
sychanie i redukują konieczność 
dodatkowego stosowania wody, 
nawozów, czy pestycydów; od-
pady organiczne wyrzucane do 
typowych pojemników na śmie-
ci przyciągają gryzonie i insekty, 
co może mieć negatywny wpływ 
na zdrowie. Umieszczanie odpa-
dów organicznych w specjalnie 
do tego celu przystosowanym 
pojemniku znacząco redukuje 
lub nawet eliminuje te proble-
my.

oprac. (nał)
fot. pixabay

W dzisiejszym odcinku kilka 
słów o tym, jak oddech wpływa 
na nasz organizm. Czy prawi-
dłowo oddychamy i czy mamy 
na to wpływ?

Stan naszego zdrowia, my-
ślenie i stan emocjonalny są 
związane ze sposobem oddy-
chania. Ta idea jest szeroko 
rozwinięta w krajach Dalekiego 
Wschodu. Kontrolując oddech, 
możemy wpłynąć na poprawę 
stanu zarówno zdrowia fizycz-
nego, jak i psychicznego.

Oddech odgrywa największą 
rolę w usuwaniu toksyn z na-
szego organizmu. Częstość od-
dychania u dorosłego człowieka 
wynosi 14 – 17 razy na minutę. 
Ilość powietrza, jaką człowiek 
zużywa w czasie jednej minuty 
to około 6 – 8 litrów (tzw. wen-
tylacja minutowa). Im większa 
będzie nasza pojemność odde-
chowa, tym mniej wykonamy 
oddechów. 

Ćwiczenia oddechowe w jo-
dze mają na celu pogłębienie 
oddechu, rozruszanie przepony, 
wydłużenie fazy wydechowej 
i wyrobienie nawyków prawi-
dłowego oddychania. Zalecane 
jest oddychanie przez nos, bo 
dzięki temu wdychane powie-
trze jest ogrzewane, nawilżane 
i oczyszczane.

Jeden z podstawowych od-
dechów używanych w jodze, 
to oddech przeponowy, zwany 
też oddechem brzusznym. Jego 
działanie jest nieocenione. Głę-
boko dotlenia organizm, szybko 
redukuje napięcia. Działa uspo-
kajająco i odprężająco. Ma bar-
dzo duży wpływ na nasz system 
nerwowy, regeneruje go i har-
monizuje. Koordynuje pracę 
obu półkul mózgowych. Wspo-
maga koncentrację i pamięć. 
Taki oddech potrafi dostarczyć 
organizmowi 10 razy więcej tle-
nu niż płytki oddech piersiowy. 
Już po kilku minutach jego wy-
konywania zauważymy poprawę 
samopoczucia. 

Oddech możemy wyko-
nywać w pozycji siedzącej, na 
krześle, ale musimy pamiętać 
o wyprostowanym kręgosłupie. 
My zaczniemy go wykonywać 
w pozycji leżącej, bo ułatwia ona 
naukę. Kładziemy się na plecach. 
Obie dłonie kładziemy na brzu-
chu. Wdychamy powietrze, li-
cząc w myślach do 4 – 6. Wdech 
kierujemy do brzucha, powoli 
go napełniając. Zauważymy, że 

nasze dłonie przesuwają się do 
góry. Brzuch staje się balonem. 
Na chwilę się zatrzymujemy 
i zaczynamy powolny wydech, 
przyciągając pępek do kręgosłu-
pa. Tu liczymy do 8. Na począt-
ku będzie trudno skoordynować 
liczenie, ale z czasem opanuje-
my te sztukę. Wykonajmy takich 
oddechów 10. Następnie wraca-
my do naszego naturalnego od-
dechu. Ćwiczenie możemy po-
wtórzyć jeszcze dwukrotnie. 

Relaksowi sprzyja oddech 
kwadratowy. Poza tym działa to-
nizująco, dotleniająco i reguluje 
metabolizm. Siadamy po turec-
ku, np. na poduszce, by zacho-
wać prosty kręgosłup. Nosem 
wdychamy powietrze, licząc do 
4, zatrzymujemy, także licząc do 
4, wydychamy do 4 i zatrzymu-
jemy do 4. Powtarzamy 10 razy.

Pozycja 1: 
Świerszcz (Salabhasana)
Kładziemy się na brzuchu, 

ręce wyciągnięte do przodu, 
dłonie skierowane do podłogi. 
Stopy obciągnięte. Mięśnie nóg 
i rąk napięte. Staramy się mak-
symalnie wyciągnąć i wydłużyć 
kręgosłup. W tej pozycji uno-
simy równocześnie nogi i ręce 
do góry. Wystarczy podnieść 
na kilka centymetrów. W takiej 
pozycji wytrzymujemy na 5 od-
dechów. Następnie wracamy do 
pozycji wyjściowej. Ćwiczenie 
powtarzamy dwukrotnie.

Ta asana wzmacnia mięśnie 
tylnej części pleców, mięśnie 
pośladków, nóg i ramion. Dzię-
ki otwarciu klatki piersiowej, 
zwiększamy pojemność płuc 
i poprawiamy oddech. Dzięki tej 
pozycji uspokajamy narządy we-
wnętrzne, tonizujemy pęcherz 
moczowy i prostatę. Likwiduje-
my również wzdęcia i zaparcia. 
Jest to pozycja polecana przy 
dyskopatii.

Pozycja 2: 
Kobra (Bhudżangasana)
Kładziemy się na brzuchu. 

Zginamy łokcie i układamy dło-
nie na wysokości klatki piersio-
wej, jak najbliżej ciała. Robimy 
wydech i podnosimy tułów lekko 
do góry. Wypychamy klatkę pier-
siową do przodu, jednocześnie 
łopatki ściągamy do tyłu. Dłonie 
dociskamy cały czas mocno do 
podłogi. Mamy wszystkie mię-
śnie napięte. W tej pozycji mo-
żemy poczuć lekki ból w okoli-
cach dolnego kręgosłupa – to 
znaczy, że za bardzo wygięliśmy 

się do tyłu. Trzeba to natych-
miast skorygować. W tej pozycji 
wytrzymujemy kilka oddechów. 
Ćwiczenie powtarzamy jeszcze 
dwukrotnie. Można też wykonać 
wersję łatwiejszą, którą widzicie 
na fotografii.

Pozycja ta wydłuża kręgo-
słup, otwiera klatkę piersiową, 
wzmacnia dolne plecy. Jest bar-
dzo często wykorzystywana do 

zmniejszania stresu i obniżania 
depresji.

Praktykę asan najlepiej za-
cząć pod nadzorem doświad-
czonego instruktora. Karolina 
Sulikowska zaprasza na zajęcia 
we wtorek do Golubia-Dobrzy-
nia (godz. 19.15, szkoła muzycz-
na) i w czwartek do Wąbrzeźna 
(godz. 19.00, Klub Mango)

(Maw)

Świerszcz wzmacnia mięśnie tylnej części pleców, 
mięśnie pośladków, nóg i ramion

Kobra wydłuża kręgosłup, otwiera klatkę piersiową, wzmacnia dolne plecy

Kobra – wersja łatwiejsza
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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)

Będziesz teraz wyjątkowo optymistyczny, pozytyw-
nie nastawiony do innych, a co za tym idzie – to-
lerancyjny. Przebaczysz ludziom dawne przewinienia 
i wykażesz dużo cierpliwości względem tych, którzy 
będą popełniać błędy. Wykorzystaj ten dobry czas na 
zawarcie nowych znajomości. Ale bądź ostrożny i nie 
baw się w swatkę, bo ściągniesz na siebie kłopoty.

Jeśli nie musisz, nie podejmuj teraz żadnych decyzji, 
a zwłaszcza tych wiążących się z ryzykiem. To nie jest 
też dobry moment na wprowadzanie zmian w życiu. 
Lepiej odpuść i poczekaj na wsparcie planet. Będziesz 
miał tendencję do czarnowidztwa i wyolbrzymiania 
kłopotów, co zirytuje twoje otoczenie. Staraj się nie 
dopuścić do kłótni, ignoruj zaczepki.

Trudnych spraw masz po dziurki w nosie, ale powoli 
wszystko zacznie się układać. Finał niektórych tema-
tów może cię zaskoczyć, jednak będziesz się cieszył, 
że masz je już z głowy. W pracy bądź ostrożny. Pa-
miętaj, by nie polegać na osobach, które kiedyś cię 
zawiodły i nie zlecać im zadań. Weekend koniecznie 
poświęć na odpoczynek, naładuj baterie.

Pracowity czas. Z taką werwą przystąpisz do reali-
zacji obowiązków służbowych, że konkurencja zo-
stanie daleko w tyle. Możesz liczyć na premię, więc 
już rozglądaj się po wyprzedażach, żeby dobrze ją 
spożytkować. Dobra pora, by zmienić coś w swoim 
wyglądzie.

Będziesz teraz niebezpieczny dla towarzystwa. Jak 
tylko znajdziesz się w gronie osób, od razu odkryjesz 
ich sekrety, romanse, plany. Lepiej nie afiszuj się ze 
swoją intuicją. Poczujesz się niezręcznie, bo jedna ze 
spraw będzie dotyczyć twojej przyjaciółki. Póki nie 
masz dowodów, milcz.

Odstaw na półkę myślenie o tym, co wypada, a co 
nie. Od czasu do czasu dobrze jest odrzucić kon-
wenanse i zrobić to, na co ma się ochotę. Popuść 
wodze fantazji, a w końcu przestaniesz się nudzić. 
Ożywienie gwarantowane. Dobrze to zrobi twojemu 
związkowi.

Zajmiesz się porządkowaniem wszystkiego. De-
nerwować cię będzie nieład i w kobiecej torebce, 
i w segregatorze z dokumentami. Kiedy już wszyst-
ko ułożysz jak należy, poczujesz ulgę. Weekend 
poświęć rodzinie. Któryś z krewnych będzie potrze-
bował twojej rady.

Poczujesz się ważny i doceniony, bo krewni i przyja-
ciele postanowią skorzystać z rad, które im ostatnio 
dałeś. A że będą potrzebować twojej pomocy w nie-
których kwestiach, w najbliższych dniach będziesz 
wyjątkowo zajęty. Staraj się jednak, by nie ucierpiały 
na tym twoje sprawy. W weekend nie odrzucaj zapro-
szenia na imprezę. Poznasz kogoś ciekawego.

Zajmiesz się porządkowaniem spraw rodzinnych. 
Postanowiłeś, że w nowym roku pogodzisz zwaśnio-
nych od dawna krewnych, którzy już nie pamiętają, 
o co się pokłócili, ale nadal unikają swojego towa-
rzystwa. Twoja misja pokojowa zakończy się suk-
cesem, o ile nie będziesz za bardzo się wymądrzał. 
Warto zaprosić partnera na romantyczną kolację.

Ostatnio dobrze wiedzie ci się w pracy, a konkuren-
cja nie śpi. Spodziewaj się złośliwych zaczepek z jej 
strony. Najlepsze, co możesz zrobić, to je zignoro-
wać. Ale poczujesz niesmak, a to będzie rzutowało 
na inne sfery twojego życia. Zaczniesz wyolbrzymiać 
problemy i użalać się nad sobą. W porę zapanuj nad 
złymi emocjami. Myśl pozytywnie, a będzie lepiej.

Ktoś wreszcie doceni twoje zalety i starania, co wprawi 
cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że ludzie są faj-
ni, staniesz się otwarty i nie będziesz szczędził innym 
komplementów. Bez wahania przyjmuj zaproszenia 
na różne spotkania, w tym zawodowe. Poznasz ludzi, 
którzy będą mogli ci pomóc w kolejnych miesiącach. 
Spodziewaj się korzystnych zmian.

Tylko spokój może cię uratować. Ktoś będzie chciał 
wystawić na próbę twoją cierpliwość. Obiecał pomoc, 
a w efekcie zajmie się swoimi sprawami i wszystko 
spadnie na ciebie. Poradzisz sobie, ale nie trać energii 
na nerwy. W domu sielska atmosfera, w weekend spo-
dziewaj się gości. Usłyszysz wiele komplementów na 
temat talentu kulinarnego.

Kolorowanki dla dzieci
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Czytali 
baśnie Andersena
SKĘPE  W miniony piątek trzecioklasiści 
Szkoły Podstawowej w Skępem gościli 
u siebie dyrektora Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej Jerzego Kowalskie-
go. Tematem lekcji bibliotecznej była 
twórczość Jana Christiana Andersena

Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo narodzonego dziecka znalazło się na 
naszych łamach, mogą przesłać je mailem na adres redakcja@wpr.info.pl.

Noworodki

Nowi mieszkańcy powiatu i okolic

fot. Lidia Jagielska

BarnaBa KamińSKi
 urodził się 7 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,82 kg i mierzył 
59 cm. Jest synem Łu-
kasza i Anny z Nieszawy, 
ma siostrę Jagnę  

FaBian JanKowSKi
 urodził się 8 marca 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,75 kg i mierzył 58 cm. 
Jest synem Dawida i Sylwii 
z Płomian, ma brata Oli-
wiera

PatryK  rogalSKi
 urodził się 2 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,65 kg i mierzył  
57 cm. Jest synem Micha-
ła i Emili z Nowej Wsi, 
a bratem Kamila, Kacpra, 
Szymona i Marcjanny

olaF wiĘczKowSKi
 urodził się 28 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,2 kg i mierzył  
55 cm. Jest synem Artura 
i Ani z Piątek, ma brata 
bliźniaka Adasia

Karol martEwicz
 urodził się 5 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,27 kg i mierzył  
54 cm. Jest synem 
Kazimierza i Mirosławy 
z Teodorowa, a bratem 
Agnieszki i Marleny

alEKSandra  
ŻaKiEwicz

 urodziła się 7 marca 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,55 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Rober-
ta i Justyny z Bobrow-
nickiego Pola, ma brata 
Mateusza

amElKa olSzEwSKa
 urodziła się 8 marca 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3,4 kg i mierzyła 55 cm. 
Jest córką Piotra i Agnieszki 
z Wyczałkowa, a siostrą 
Nikoli i Kacpra

adaś wiĘczKowSKi
 urodził się 28 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,7 kg i mierzył  
51 cm. Jest synem Artura 
i Ani z Piątek, a bratem 
bliźniakiem Olafa

alEKSandra KowalSKa
 urodziła się 9 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,4 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Marka 
i Agnieszki ze Szkleńca, 
a siostrą Julii i Kamila

Lekcje biblioteczne na stałe 
wpisały się już do kalendarza bi-
blioteki publicznej, szkół i przed-
szkoli. Dzieci z niecierpliwością 
czekają na kolejne książkowe spo-
tkania, a skępscy bibliotekarze nie 
skąpią pomysłów na kolejne lek-
cje.

– Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Skępem pro-
wadzi szereg działań na rzecz 
dzieci i młodzieży z terenu mia-
sta i gminy – przyznaje dyrektor 
książnicy Jerzy Kowalski. – Do 
stałego kanonu naszych działań 
weszły bardzo lubiane przez dzie-
ci tematyczne lekcje bibliotecz-
ne. Tym razem na zaproszenie 
wychowawcy klasy trzeciej Aliny 
Sobocińskiej w Szkole Podstawo-
wej w Skępem odbyły się kolejne 
zajęcia, a głównym prezentowa-
nym bohaterem był Jan Christian 
Andersen, autor kultowych baśni 
dla dzieci.

Dzieci oprócz czytania pięk-

nych baśni, w trakcie lekcji biblio-
tecznej poznały rodzaje literatu-
ry będącej w posiadaniu M-GBP 
w Skępem i zasady korzystania 
ze zbiorów biblioteki oraz uzy-
skały kilka praktycznych wska-
zówek niezbędnych do sprawne-
go posługiwania się słownikiem 
i encyklopedią. Była też lekcja 
praktyczna, w ruch poszły słow-
niki, a uczniowie bez wahania 
przystąpiły do wyszukiwania nie-
zbędnych informacji dotyczących 
autora baśni. Zadanie uczniowie 
wykonali celująco.

– Dzieci z zainteresowaniem 
uczestniczyły w zajęciach – pod-
sumowuje swoją wizytę u trze-
cioklasistów Jerzy Kowalski. – Na 
zakończenie wręczyły mi własno-
ręcznie podpisane przez wszyst-
kich uczniów piękne podzięko-
wanie oraz radośnie pozowały do 
wspólnej fotografii.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Kikół  Utworzyli nową organizację

Grupa osób aktywnych zawodowo oraz seniorów wzięła udział w pierw-
szym spotkaniu Koła Rękodzieła Artystycznego w ramach działalności 
Ośrodka Kultury Gminy Kikół. Spotkanie odbyło się 6 marca. Wśród zain-
teresowanych twórczą pracą znaleźli się nie tylko panie, ale również pa-
nowie, którzy chętnie tworzyli własnoręcznie bukieciki na zbliżający się 
wówczas Dzień Kobiet. Z planowanych comiesięcznych spotkań członko-
wie koła jednogłośnie zapowiedzieli, że chcą się spotkać drugi raz w mie-
siącu. Zajęcia prowadzi i inspiruje do twórczej pracy Mirella Górzyńska, 
która dzieli się pomysłami i wyjaśnia jak tworzyć ciekawe ozdoby.

(ak), fot. nadesłane
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Telefoniczny boom
Lipno należało do miasteczek prowincjonalnych, 
w których liczba telefonów była przed II wojną 
światową bardzo mała. Tych z każdym rokiem jed-
nak przybywało.

XX wiek

XX wiek

Ich wspólny dom

Kryminalne zagadki Chełmicy

W powiecie lipnowskim przed I wojną światową 
aktywną wsią były Dobrzejewice. To tam w 1909 
roku powstał pierwszy na ziemi dobrzyńskiej Dom 
Ludowy.

Chełmica to niewielka wioska, która w 1909 roku żyła sprawą dziwnego sa-
mobójstwa jednego z mieszkańców.

XX wiek

Poświęcenie domu ludowego 
odbyło się w sierpniu 1909 roku. 
Inicjatorem jego powstania był 
miejscowy proboszcz ks. Zajkows-
ki oraz prezes Dobrzejewick-
iego Kółka Rolniczego – Jaskul-
ski. Trzecim ze społeczników 
był nauczyciel z Łążynka – 

Kraszewski. Otwarciu  placów-
ki towarzyszyło przedstawie-
nie teatralne wystawione przez 
mieszkańców. Tego dnia do Do-
brzejewic przybyły władze z Lip-
na oraz goście nawet z Warszawy. 
Debatowano o rolnictwie, o kul-
turze oraz o podróżach. Prezes 

kołka rolniczego z Dobrzejewic 
opowiadał m. in. o swojej wizy-
cie w Czechach, gdzie podziwiał 
miejscowe gospodarstwa oraz 
browary.

Podobne domy ludowe 
jak ten w Dobrzejewicach 
powstawały następnie w kole-
jnych miejscowościach ziemi 
dobrzyńskiej. Były to miejsca do 
spotkań rożnych polskich orga-
nizacji. Przy domach ludowych 
działały również biblioteczki 
zapewniające dostęp do polskiej 
literatury. Te niepozorne budyn-
ki miały spory wpływ na szerze-
nie się polskości.

(pw)

W lipcu 1909 roku w Chełmicy 
odkryto, że w jednym z budynków 
gospodarczych powiesił się miejs-
cowy włościanin – Bardysze-
wski. Sprawę opisała “Gazeta Ku-
jawska”. Mieszkańcom trudno było 
uwierzyć w samobójstwo, ponieważ 
Bardyszewskiemu brakowało 
motywów, by targnąć się na 
własne życie. Spekulowano o prob-

lemach finansowych, ale to także 
nie sprawdziło się.

Plotki w Chełmicy tak 
narastały, że w końcu sędzia śledczy 
z Włocławka wezwał do wsi leka-
rza z Lipna. Panowie mieli ostate-
cznie potwierdzić lub zaprzeczyć 
plotkom o tym, że powieszenie 
miało tylko zatuszować morderst-
wo. Dokonano sekcji zwłok. Lekarz 

stwierdził, że Bardyszewski został 
najpierw uduszony, a dopiero 
potem powieszony. Do śledztwa 
włączono policję z Włocławka 
i Lipna, ale niestety nie są nam 
znane jego dalsze losy. Z pewnością 
jednak mieszkańcy Chełmicy 
mieli jeszcze przez długie tygodnie 
o czym rozmawiać.

(pw)

Lipno należało do Dyrekcji 
Warszawskiej Poczt i Telegrafów. 
Był to specjalny urząd regulujący 
otrzymywanie telefonów i rozwój 
linii telefonicznych. Przed I wojną 
światową praktycznie nie istniały 
połączenia międzymiastowe. Je-
dyny kabel łączący duże mia-
sta rozciągnięto między Łodzią, 
a Warszawą.

Sieć telefoniczna zaczęła 
rozwijać się podczas I wojny 
światowej. Niemcy w celach 
wojskowych ulepszali systemy ko-
munikacji. Szybko opuszczający 
Polskę okupanci nie zdążyli 
całkowicie zniszczyć urządzeń 
teletechnicznych, to też władze 
polskie po doprowadzeniu ich do 
stanu nadającego się do użytku 
i pokonaniu poważnych trudności 
związanych z brakiem odpowiednio 
wyszkolonego personelu przystąpiły 
do dalszej ich rozbudowy.

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1919 roku w Lip-
nie istniało 50 numerów telefonów 
i 35 abonentów. Tylko z 6 telefonów 

można było zadzwonić do innych 
miast. W tym samym czasie w Ry-
pinie było 40 telefonów, 37 abo-
nentów i 4 telefony z wyjściem na 
świat. 

Poważne straty spowodowała 
inwazja bolszewicka, kiedy prawie 
cała, położona na wschód od Wisły 
część obszaru dyrekcji stanowiła 
teren działań wojennych. O rozmi-
arach strat mówi ilość ewakuow-
anych wtedy urzędów: 143 na 293 
istniejących w 1920 r. Jednym 
z ewakuowanych urzędów był także 
ten w Lipnie.

Dzięki nadzwyczajnym 
wysiłkom personelu technicznego 
dyrekcji zniszczone urządzenia 
zostały odbudowane i od tego 
czasu rozpoczęła się normalna 
rozbudowa. W efekcie tego w 1929 
roku liczba telefonów w Lipnie 
wynosiła już 200. Większość wciąż 
znajdowała się w urzędach i insty-
tucjach. W 1929 toku wciąż zaledwie 
12 telefonów posiadało dostęp do 
linii zamiejscowych.

(pw)

Jak w przypadku wielu in-
nych wynalazków, tak i do zapałek 
przyznają się Chińczycy. Według 
tamtejszych historyków, już 
w 1366 roku pojawiły się infor-
macje o patykach siarkowych przy 
pomocy których rozpalano ognis-
ka. Chińska wersja historii zapałek 
jest mało romantyczna. W Europie 
znana jest inna – dotycząca pew-

nego Niemca – Benjamina Kam-
merera.

Kammerer był z zawodu 
kapelusznikiem. Miał mały 
zakład w miasteczku Ludgwis-
burg. Wmieszał się w politykę i w  
1833 roku dołączył do buntu jaki 
wybuchł w Wirtembergii. Trafił do 
więzienia w Hohenasperg, które 
cieszyło się złą sławą. Przeżywał 

tam ciężkie chwile, ale cały czas 
myślał nad pewnym wynal-
azkiem, który miał przynieść 
mu fortunę. Mowa oczywiście 
o zapałkach. Kammerer wyszedł 
z więzienia i założył fabrykę 
zapałek. Był jednak człowiekiem 
bardzo chwiejnym psychicznie i po 
pewnym czasie owładnął go obłęd.

Równolegle prace nad 
zapałkami podejmował Węgier 
– Iryni. Niestety jego wersja 
zapałek nie spotkała się z uz-
naniem, a nawet została uznaną 
za niebezpieczną. Wszystko przez 
śmierć córki gospodyni Iryniego. 
Dziewczynka miała połknąć 
kilka łepków zapałek i po kilku 
godzinach umrzeć. Węgierskiego 
wynalazcę aresztowano, ale 
później wypuszczono, nie mogąc 
dowieść winy. Wyjechał do Wied-
nia, gdzie niestety stoczył się 
i został żebrakiem. 

Tym, który nie poślizgnął się 
na zapałkarskim interesie, był 
John Walker, aptekarz. W swoim 
laboratorium opracował materiał, 
z którego wyrabiano główki 
zapałek. Dopytał swoich znajo-
mych o to, co zrobić z takim wynal-
azkiem. Jeden z nich – Samuel 
Jones od razu wpadł na pomysł, 

by sprzedawać zapałki w Londynie 
pod nazwą “Lucyferki”. Pomysł 
okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Zapałki Walkera zawierały siarkę 
oraz chloran potasu. Pudełko 
50 zapałek kosztowało jednego 
szylinga. Początkowo papierek 
ścierny (draska) był dołączany 
osobno do pudełka. Ludzie nie 
potrafili bezpiecznie obchodzić się 
z zapałkami, dlatego dochodziło do 
przypadkowych zaproszeń ognia. 
We Francji i Niemczech wynalazek 
Walkera został zakazany. Angielski 
aptekarz popełnił błąd, ponieważ 
nie opatentował wynalazku.

Kolejnym człowiekiem, który 
wziął się za biznes zapałkarski 
w tym samym czasie był Szkot 
Izaak Holden. Jego zapałki miały 
wadę, czasami eksplodowały 
i strasznie śmierdziały. Nic dzi-
wnego, że Holden będąc szlachci-
cem, był wyśmiewany przez ludzi 
o równym mu statusie. 

Pierwsze zapałki rzeczywiście 
były bardzo niebezpieczne. Chlo-
ran potasu prowadził do choroby 
nazywanej szczęką fosforową. 
Fosfor z zapałek przy odpalaniu 
dostawał się do kości szczęki. Na-
jbardziej narażeni na tę chorobę 
byli robotnicy pracujący w fab-

rykach zapałkarskich. W 1888 roku 
w Londynie wybuchł z tego pow-
odu strajk. Choroba spowodowana 
fosforem była okropna. Szczęka 
puchła, a skóra na niej robiła się 
zielona. Przy dłuższym wystawie-
niu na działanie fosforu mogła 
nastąpić niewydolność organów 
wewnętrznych, a następnie śmierć. 
Jedno pudełko zapałek zawierało 
wówczas wystarczającą ilość 
białego fosforu, by zabić człowieka. 
Nic dziwnego, że do ok. 1906 roku 
zjedzenie łepków zapałek było pop-
ularnym sposobem na popełnienie 
samobójstwa.

Później nastąpił czas czer-
wonego fosforu, który był bez-
pieczniejszy dla pracowników. 
W nowej erze bezpiecznych zapałek 
krezusem został Szwed Carl Lund-
ström. Jego fabryki w szczytowym 
okresie produkowały 12 milionów 
opakowań zapałek rocznie. W 1895 
roku Amerykanin Joshua Pusey 
wymyślił znane nam obecnie 
opakowanie zapałek zawierające 
draski.

W Polsce zagłębiem 
zapałczanym była już w XIX wieku 
Częstochowa. Do dziś mieści się 
tam Muzeum Produkcji Zapałek.

(pw)

Palący wynalazek
CIEKAWOSTKA  Podpalając świeczkę, znicz czy papierosa, używamy zapalniczek, ale równie 
popularne są zapałki. Ten niepozorny i bardzo tani przedmiot ma niezwykle ciekawą historię



W minioną środę 7 marca 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Lipnie odbyło się uroczy-
ste rozstrzygnięcie konkursu 
szkolnego na najpiękniejszy herb 
miasta Lipna wykonywany przez 
młodych lipnowian w zmaga-
niach plastycznych pod hasłem 
„Tu mieszkam”.

– Konkurs przeznaczony był 
dla uczniów klas IV-VII – mówi 

szefowa miejskiej książnicy Ewa 
Charyton. – Organizatorem ple-
biscytu było Koło Patriotyczne 
pod kierunkiem Magdaleny Cha-
ryton ze Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Władysława Broniewskiego 
w Lipnie. Celem konkursu było 
kształtowanie postaw patriotycz-
nych wśród dzieci oraz utrwa-
lenie wizerunku herbu miasta 
Lipna. Komisja dokonała oceny 

prac, biorąc pod uwagę wkład 
pracy, estetykę wykonania, ory-
ginalność oraz zgodność z wize-
runkiem herbu miasta. Zwycięzcy 
konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i książki oraz nagrody 
ufundowane przez lipnowska bi-
bliotekę. Gratulujemy wszystkim 
laureatom.

Pierwsze miejsce zdobyła Oli-
wia Wasiecka z klasy IV b, drugie 
miejsce zajął Jakub Jałoński z kla-
sy IV c, a trzecie Artur Jędrzejew-
ski z klasy IV c. Wyróżnienia zdo-
byli: Bartosz Błażkiewicz z klasy 
V b, Maria Górecka z klasy IV b 
i Patryk Kalinowski z klasy VI c. 
Herby można oglądać w bibliote-
ce miejskiej. 

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane

To był wyjątkowy dar dla 
kobiet i nie tylko. W piątkowy 
wieczór na scenie naszego kina 
rozbrzmiały nieśmiertelne prze-
boje Elvisa Presleya, ale nie tyl-
ko. Mirosław Deredas specjalnie 
dla zebranych w kinie kobiet za-
śpiewał również „Nie dokazuj” 
Marka Grechuty i nie tylko.

– Koncert ten jest prezen-
tem dla wszystkich pań z okazji 
Dnia Kobiet – mówił burmistrz 
Paweł Banasik. – Jest też okazją 
na przypomnienie sobie wspa-

niałych przebojów i na dobrą, 
mam nadzieję, zabawę.

Zabawa była wyborna, sala 
kinowa wypełniła się po brzegi, 
a publiczność doskonale współ-
pracowała z wokalistą, odpowia-
dając śpiewem i gromkimi bra-
wami. Włodarz Lipna zafundował 
mieszkankom swojego miasta 
nie tylko wspaniały darmowy 
koncert, ale też każdej z przyby-
łych kobiet wręczył kwiaty. Były 
życzenia i słowa uznania dla roli 
kobiet.

W piątkowy wieczór lip-
nowianki przypomniały sobie 
postać Elvisa Presleya, ikony 
popkultury XX wieku, często na-
zywanego królem Rock and Rol-
la. Niektórzy twierdzą, ze Elvis 
nigdy nie umarł, my wiemy, że 
z pewnością żywa jest jego mu-
zyka. Największe przeboje „Kró-
la Rock and Rola” w wykonaniu 
Mirosława Deredasa, wokalisty 
z Nowego Miasta Lubawskiego 
udowodniły tę tezę.   

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Bawiły się też władze miasta Wspólna zabawa była świetna

Szczególnie wyjątkowo czuły się panie

Mirosław Deredas przypomniał też przebój Marka Grechuty

Burmistrz Paweł Banasik złoży życzenia paniom z okazji Dnia Kobiet

Mistrzowie heraldyki
Zwyciężczynią konkursu „Tu mieszkam”, zorganizo-
wanego przez Szkołę Podstawową nr 2, a zarazem au-
torką najpiękniejszego herbu naszego miasta została 
Oliwia Wasiecka.

Lipno

Czwartek 15 marca 2018 SPOŁECZEŃSTWO 27LIPNO–CLI.PL

Wyjątkowy prezent od miasta
LIPNO  9 marca na scenie kina Nawojka zaśpiewał Mirosław Deredas, czyli polski Elvis Presley. Niezwykły 
koncert był upominkiem władz miasta dla wszystkich kobiet z okazji ich święta



Działka budowlana 30 A, podzielona 9 

m, Wielgie. Tel. 54 289 73 47

Praca

Poszukujemy pracowników do 
pracy w gospodarstwie warzyw-
niczym w Dobrzyniu nad Wisłą 
- pikowanie, sadzenie, zbiory, 
mycie, ważenie, pakowanie wa-
rzyw. Praca od kwietnia. Dofi-
nansowanie do zakwaterowania 
lub dojazdu. Min. 1700 netto. 
Kontakt: 512615230

Praca dla Opiekunów Seniorów i bez-

płatne kursy języka niemieckiego. Start 

kursu: marzec 2018. Duża baza ofert 

i atrakcyjne zarobki. Punkt rekrutacyjny 

czynny w każdy wtorek – godz. 10-15, 

ul. Bojańczyka 3/5. Zadzwoń 519 690 

440, 516 051 848. Promedica24 

Zatrudnię: do gospodarstwa rolnego 

pracownika (produkcja paszy i prace 

porządkowe). Zapewniam zakwatero-

wanie. Mile widziane prawo jazdy. Tel. 

660 734 297 lub 531 734 298

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt 

na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 

i fachowe podejście. Tel. 669 450 043

Auto-Moto

Sprzedam C-328 bez rejestracji, agregat 

uprawowy na cienkiej sprężynie 2,2m, 

siewnik NODET 2,4 m. Tel. konaktowy 

664 896 441

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł wo-

rek, ekogroszek i orzech (worki 25 kg). 

OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. 604 

517 964

Kupię/Sprzedam

Skupuję złomowe chłodziarki, silniki, 

skrzynie samochodowe, silniki elek-

tryczne 10zł/kw i inne. Tel. kontaktowy 

669 317 943

Ziemię z wykopu kupię 3zł/m3. Nie 

zabieram własnym transportem. Lipno, 

tel. 793 678 491

Nieruchomości 
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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

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

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

Usługi

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto-Moto

Drewno/Węgiel

Praca

Nieruchomości

R E K L A M A  W  C L I

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Kupię/Sprzedam
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Kobiety mają w sobie moc
LIPNO  5 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie odbyło się spotkanie dla przedsiębiorczych ko-
biet zarówno tych, które prowadzą własne działalności gospodarcze jak również tych, które dopiero myślą 
o założeniu firmy

Gośćmi specjalnymi bibliote-
ki w poniedziałkowe popołudnie 
były autorki książki „Kobieta na 
swoim” Joanna Czerska-Thomas, 
właścicielka agencji reklamowej 
M4Bizz, organizatorka Charmsów 
Biznesu, corocznej największej 
w regionie konferencji dla przed-
siębiorczych kobiet, współorgani-
zatorka comiesięcznych spotkań 
Biznes dla Kobiet oraz Justyna 
Niebieszczańska, właścicielka 
i dyrektor zarządzający BRIDGE-
HEAD, specjalista PR z certyfika-
tem London School of Public Re-
lations.

Ponad 20 osób
– Na nasze spotkanie przy-

szło ponad dwadzieścia pań, je-
stem więc bardzo zadowolona 
z zainteresowania ofertą – mówi 
dyrektor książnicy miejskiej Ewa 
Charyton. – Autorki, które od 
ponad ośmiu lat prowadzą swoje 
firmy, podzieliły się z nami prak-
tycznymi wskazówkami, które 
pozwolą uniknąć wielu niepo-
trzebnych błędów związanych 
z zakładaniem lub prowadzeniem 
swojego biznesu. Panie zgodnie 
stwierdziły, że w życiu jak i w biz-
nesie należy otaczać dobrymi 
i wspierającymi ludźmi, mieć 

marzenia, odwagę w działaniu, 
poczucie własnej wartości oraz 
umiejętność dostrzegania szans 
w każdej małej rzeczy. Takie spo-
tkania polecamy wszystkim czy-
telnikom i bibliotekarzom.

Porady dla bizneswoman
W bibliotecznym spotkaniu 

z autorkami książki „Kobieta na 
swoim” uczestniczyły mieszkanki 
naszego miasta na czele z prze-
wodniczącą rady miejskiej Ewą 
Urbańską. Były pytania o prowa-
dzenie własnej działalności go-
spodarczej, o sposoby na sukces 
w biznesie, o formy księgowa-
nia, kontakty z prawnikami i do-
radcami. Były porady jak dobrze 
prowadzić firmę, jak dobierać so-
bie współpracowników i …jak się 
ubierać.

– Kobiety mają trudniej 
w biznesie – mówi Justyna Nie-
bieszczańska. – Ważne jest, jak 
się ubierzemy, jak się zachowamy, 
ale najważniejsze są nasze ma-
rzenia. Nie słuchajmy koleżanek, 
szukajmy wsparcia z zewnątrz, 
a nie rady przyjaciółki. Każdą ko-
bietę namawiam przede wszyst-
kim do marzeń, bo to one pod-
powiedzą nam, czego chcemy. Ja 
wyznaję zasadę, że moje wybory 

są dobre, bo ja tak zdecydowa-
łam. Wyciągam z nich korzyści 
w sensie lekcji życiowych. Jestem 
pierwszą osobą w rodzinie, która 
założyła swoją firmę, ale to nie 
pierwsza moja odważna decy-
zja. Z zawodu jestem filologiem 
klasycznym, pracowałam przez 
wiele lat jako nauczycielka, ale 
po urlopie zdrowotnym do pra-
cy w zawodzie już nie wróciłam. 
Myślałam, że jestem wspaniała, 
ale okazało się, że pracy dla mnie 
nie było. Mieszkam w Inowrocła-
wiu, a pracę dostała w Warszawie. 
Klient zagraniczny zaproponował 
mi współpracę pod warunkiem 
założenia własnej firmy. Dzisiaj 
wiem, że to był dobry wybór.

Współpraca 
z wieloma krajami
Justyna Niebieszczańska za-

łożyła firmę, napisała książkę, 
a dzisiaj „buduje mosty”, które łą-
czą ludzi. Specjalizuje się  w stra-
tegicznym planowaniu i personal 
PR opartym na intrakomunikacji. 
Od 2009 roku realizuje projekt 
„Lecz człowieka, nie chorobę”, 
w którym skupia się na doskona-
leniu komunikacji lekarz-pacjent. 
Jako manager kanadyjskiej kor-
poracji SciCan na kilka krajów Eu-
ropy środkowo-wschodniej bywa 
często poza granicami naszego 
kraju i współpracuje ze środowi-
skiem międzynarodowym. Jako 
współorganizatorka Charmsów 
Biznesu, jednego z największych 
wydarzeń skierowanych do przed-
siębiorczych kobiet na Kujawach, 
promuje przedsiębiorczość wśród 
kobiet. Jej pasją jest pisanie, dla-
tego organizuje spotkania z kre-
atywnego pisania. Od 2010 roku 
prowadzi blog, jest współautorką 
przewodnika „Jak zbudować swój 
wizerunek w 30 dni”. Wydała też 
dwujęzyczny tomik wierszy „Sub 
rosa”, bo uważa poezję za dosko-

nałą formę poznawania siebie.
Trudna przeprawa
– Kobiety mają problem z po-

dejmowaniem decyzji – mówi Jo-
anna Czerska-Thomas. – Ja sama 
wiem, ze podjęcie decyzji jest 
najtrudniejsze. Nie ma jednak 
dobrych i złych wyborów. Wybór 
jest faktem, a to najciekawsze 
dzieje się dopiero po dokonaniu 
wyboru. Każdego namawiam do 
marzeń, bo ich spełnianie jest 
fascynujące. Ja zaczynałam jako 
dziennikarz, potem byłam łama-
czem w gazecie, było mi trudno 
i ciężko, gdy musiałam do kogoś 
pójść, by przeprowadzić wywiad, 
albo gdy cała gazeta posypała mi 
się w środku nocy. Był płacz i za-
rwane noce. W życie nasze wkal-
kulowane jest jednak ryzyko i ni-
gdy nie mamy 100 procentowej 
pewności, że decyzja jest słuszna 
i że to, co robimy jest najlepsze.

Pomocna dłoń dla kobiet
Joanna Czerska-Thomas to 

dzisiaj marketing integrator, eks-
pert w dziedzinie marketingu, 
właścicielka agencji marketingo-
wej. Klienci mówią, że współpraca 
z nią daje im spokój, bezpieczeń-
stwo i silne wsparcie w biznesie. 
Pozwala im skoncentrować się 
na tym, co dla nich najważniej-
sze. Joanna jest specjalistą od PR 
oraz absolwentką Nowoczesne-
go Marketingu. Jest też eksper-
tem w dziedzinie kompleksowej 
obsługi – od planowania do re-
alizacji działań PR i marketingo-
wych. Działa w biznesie, a także 
społecznie i politycznie. Wspiera 
kobiety w biznesie, pisze, pasjami 
zaczytuje się w literaturze pol-
skiej i zagranicznej. Współorgani-
zuje comiesięczne spotkania Biz-
nes dla Kobiet oraz konferencje 
Charmsy Biznesu. I pomaga ko-
bietom w podjęciu decyzji o usa-
modzielnieniu się zawodowo i to, 

jak widać, z sukcesami.
– Dwa miesiące temu by-

łam na spotkaniu we Włocławku 
z autorkami książki „Kobieta na 
swoim” –opowiada uczestnicz-
ka poniedziałkowego spotkania 
w bibliotece miejskiej. – Dzisiaj 
jestem między etatem, a założe-
niem własnej firmy. Wczoraj wy-
stawiłam w internecie stroik wiel-
kanocny i zarobiłam pierwsze 110 
złotych. Ukończyłam w tym cza-
sie kurs florystyczny, a to autorki 
tej książki dały mi kopa.

Postawić na swoje
„Kobieta na swoim” to porad-

nik dla przyszłych i obecnych ko-
biet biznesu. Czytając, dowiadu-
jemy się jak krok po kroku zostać 
„kobietą na swoim”, czyli nieza-
leżną, silną i wierną sobie wła-
ścicielką firmy, jak zamienić ma-
rzenie w cel i je zrealizować, jak 
się przygotować, przetrwać i za-
robić w zgodzie ze sobą, jak być 
dobrym w tym, co się robi i ko-
rzystać z public relations i marke-
tingu, jakie znaczenie w praktyce 
mają autentyczność i zarządzanie 
sobą oraz czas.

– Ja założyłam firmę w wieku 
60 plus, dzisiaj dowiedziałam się, 
czego nie należy robić i co robię 
źle – mówi pani Ewa. – To wspa-
niałe spotkanie, bardzo ciekawe 
i pouczające.

Autorki książki spotkały się 
w naszej bibliotece z bardzo po-
zytywnym odbiorem. Zgroma-
dzone panie dopytywały, słucha-
ły, planowały i… prosiły o kontakt 
i kolejne spotkania. Już wiemy, że 
rady przydały się tym, które o za-
łożeniu firmy dopiero marzą jak 
i tym, które już działalność pro-
wadzą.

Książka „Kobieta na swoim” 
jest już dostępna w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej.  

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Lipno/Powiat

Dokończenie ze str. 1
– Dzisiaj w tym podmiocie 

pracuje około 550 osób – mówi 
starosta lipnowski. – To jest naj-
większy zakład pracy na terenie 
powiatu. Z miasta Lipna pracuje 
około 270 osób i tyle odprowa-
dza podatki od osób fizycznych, 
a to jest pokaźna kwota zasilająca 
jego miasta.

Problem ogólnopolski
– Zamykane są oddziały 

w całej Polsce nie tylko w szpita-
lach powiatowych, ale też klinicz-
nych – mówi Baranowski. – My-
ślałem, że problem rozwiąże sieć 
szpitali, sam zabiegałem, by nasz 
szpital do sieci włączyć. W Polsce 
mamy około 700 szpitali, a w sie-
ci miało znaleźć się około 400 i to 
miało spowodować, że lecznice 
z sieci będą finansowane i doce-
niane na etapie przekazywania 
środków z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Niestety tak się nie sta-
ło, wszystkie szpitale są w sieci, 
jesteśmy w punkcie zero, doszły 
protesty lekarzy, a ja tego proble-
mu nie rozwiążę. Nie ukrywam, 
że mamy pewien problem z od-
działem dziecięcym, bo brakuje 
pediatrów.

Pediatrzy zatrudniani są 
w przychodniach. Nie ma chęt-
nych do pełnienia funkcji ordyna-
tora, trudno o lekarzy dyżurują-
cych. Problem powstał po złożeniu 
wypowiedzenia przez doktora 
Jarosława Cieleckiego. Starosta 
Baranowski prowadzi rozmowy 
z lekarzem pediatrą z Piotrkowa 
Trybunalskiego, a prezes szpitala 
z lekarzem z Brodnicy. Wiadomo 
już też, że koszt zatrudnienia pe-
diatry to 150 złotych na godzinę.

– Przypominam, że jesteśmy 
podmiotem powiatowym pierw-
szej referencji, nie uniwersytec-
kim, nie klinicznym – zastrzega 
Baranowski. – Trzeba zapłacić 
za prąd, ciepło, wodę, podatek 
od nieruchomości na rzecz mia-
sta w kwocie rocznie 120 tysięcy 
złotych. Myślę jednak, że problem 
oddziału dziecięcego niebawem 
zostanie rozwiązany, bo pan 
doktor ma przyjechać do Lipna, 
a w szpitalu dotychczasowym 
złożył już wypowiedzenie. My 
musimy przeanalizować, czy nas 

stać na te 150 złotych za godzinę.
Szpital nie może sobie po-

zwolić na przeinwestowanie i po-
nowne zadłużanie się. Od 2009 
roku spółka „Szpital Lipno” za-
wsze kończyła rok zyskiem. W su-
mie zysk wyniósł przez ten czas 
2,6 mln złotych, a właściciel, czyli 
powiat nie wziął żadnej dywiden-
dy do kasy powiatu, ale zwracał 
zysk do spółki na kapitał zapa-
sowy lub na fundusz świadczeń 
socjalnych.

– Władze odgórnie popełnia-
ją duże błędy i podam tu jeden 
przykład – mówi lekarz i radna 
Maria Bautembach. – Złą rzeczą 
jest to, że wszystkie POZ musiały 
kupić rentgeny. Broniliśmy się, ale 
żeby stanąć do przetargu na noce, 
musiałyśmy kupić ten sprzęt. Nie 
było dyskusji, mimo że było pew-
ne, że tylko jeden podmiot wygra. 
Po co więc te rentgeny u nas sko-
ro można było wydystrybuować 
pieniądze do rentgenu do szpi-
tala. Są to zmarnowane pienią-
dze w skali całego kraju. Koszty 
zakupu i utrzymania sprzętu są 
ogromne.

Położnictwo zostaje
– Jeśli chodzi o oddział po-

łożniczo-ginekologiczny, muszę 
poinformować, że u nas rodzą 
kobiety nie tylko z naszego po-
wiatu, ale też z Golubia, Rypina, 
Włocławka i nie tylko – mówi 
Krzysztof Baranowski. – W stycz-
niu urodziło się 63 dzieci. Neona-
tolog jest potrzebny na oddział 
ginekologiczno-położniczy nie do 
końca, bo może to robić też pe-
diatra. Postanowiłem sam jechać, 
rozmawiać, umówiłem się z trój-
ką pediatrów z naszego powiatu. 
Neonatolog ma swoją perspekty-
wę i w pewnym momencie może 
podziękować nam za współpracę, 
ale póki co dzieci rodzą i rodzić 
się będą. Mam nadzieję, że w cią-
gu najbliższych dni ordynator 
oddziału dziecięcego też w Lipnie 
będzie. Pozostałe oddziały funk-
cjonują należycie, a mamy ich 17. 
To jest potężny szpital z oddziała-
mi wewnętrznymi, chirurgią, neu-
rologią, której nie powinno być 
w powiatowym szpitalu, mamy 
psychiatrię, mamy ZOL-e. Proszę 
spojrzeć na Włocławek czy Rypin. 

Czy oni takie oddziały mają?
Zakłady Opiekuńczo-Lecz-

nicze ze 120 łóżkami cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Łączna liczba miejsc w szpitalu 
to 430. Oddział wewnętrzny jest 
remontowany (1,5 mln złotych 
z kasy powiatu), dwa oddziały we-
wnętrzne będą połączone przez 
przeniesienie drugiego oddziału 
na drugie piętro. Pokoje z łazien-
kami, własna kuchnia z dobrym 
jedzeniem to oferta lipnowskiego 
szpitala. Do końca marca oddział 
wewnętrzny z 65 łóżkami zostanie 
oddany do użytku po moderniza-
cji. Powstają też sale z nadzorem 
kardiologicznym. Szpital dyspo-
nuje nowymi łóżkami, wymienio-
ne zostały okna.

Szpital ma się dobrze
– To jest dobrze funkcjonują-

cy podmiot – mówi starosta lip-
nowski. – Na rynku brakuje leka-
rzy. Nas na profesorów nie stać. 
Marzą mi się tacy lekarze, ale my 
mamy kontrakt szpitala pierwszej 
referencji, bazujemy na lekarzach 
z naszego regionu, jest ich około 
70. Są zdobyte pieniądze z urzędu 
marszałkowskiego na remont sal 
operacyjnych, ale za chwilę może 
być problem, bo jeśli zamyka się 
oddział, nie operuje się, to nie ma 
pieniędzy z NFZ. Bo to nie jest 
tak jak w szkole, że na wakacje 
wpuszczamy firmę. Podjęliśmy 
te pieniądze, przetargi są rozpi-
sane, my dorzucimy kolejne 3,5 
mln złotych z budżetu powiatu, 
bo 4,5 mln złotych to tylko poło-
wa kosztów remontu sal opera-
cyjnych. Kto dołoży? Apeluję też 
do rady miasta, żeby pochyliła się 
nad pomocą dla naszego wspól-
nego podmiotu.

Oddział ginekologiczno-po-
łożniczy też będzie modernizo-
wany zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej, chociaż warunki już 
są dobre. W lipnowskim szpitalu 
rocznie hospitalizowanych jest 10 
tysięcy pacjentów. Izba przyjęć 
rocznie obsługuje od 20 do 40 ty-
sięcy pacjentów.

– A gdyby tego szpitala dzisiaj 
nie było, trzeba by jechać do Wło-
cławka czy Golubia – przypomina 
starosta Baranowski. – Powiat 
wziął na siebie długi, odpowie-
dzialność organizacyjną i perso-
nalną. To jest nasz wspólny pod-
miot, w którym leczą się i pracują 
mieszkańcy Lipna. Bez niego nie 
byłoby tych miejsc pracy. Apeluję 
do rady miasta o pomoc.

Starosta wystosował pismo 
z prośbą o wsparcie szpitala do 
rady miejskiej i do burmistrza 
Lipna wyliczając, że do kasy mia-
sta samego podatku od nieru-
chomości za szpital płaci 120 ty-
sięcy złotych rocznie. A potrzeby 
placówki są wciąż duże. Niektóre 
urządzenia mają po 40 lat.

– Co roku, oprócz spłaty 
długów, finansujemy zakupy od 
tapczaników, przez komputery, 
po sprzęt – wymienia Baranow-
ski. – Dlatego służba zdrowia jest 
jednym z najbardziej wrażliwych 
i niedocenianych dziedzin życia 
społecznego. Sami musimy po-
czuć wolę pomocy szpitalowi, bo 
NFZ finansuje leczenie, ale już nie 
wodę, ciepło, prąd. Nie na wszyst-
kich oddziałach się to wszystko 
bilansuje. Jeszcze dwa lata temu 
ZOL-e były na minusie, bo trafiają 
tam ludzie z niskimi rentami. To 
jest duży szpital, dobrze prospe-
rujący podmiot.

Funkcjonują po modernizacji 
i usprzętowieniu dwa oddziały 
rehabilitacji, dobrze radzi sobie 
chirurgia z nowoczesnym sprzę-
tem do badań kolonoskopowych 
i gastroskopowych. By szpital ra-
dził sobie doskonale, przyda się 
każda pomoc, także innych sa-
morządów.

– Ludzie, jeśli macie serca, to 
otwórzcie je także na szpital lip-
nowski – apeluje do rajców staro-
sta Baranowski. – Ja niczego nie 
narzucam, tylko proszę.

Miasto pomogło?
– Szpital podłączył się do 

sieci ciepłowniczej – informuje 
radny miejski Zbigniew Napiórski. 
– Ile na tym zaoszczędził? PUK to 
spółka miejska, a starosta zarzuca 
nam, że miasto nie pomaga. Rada 
miejska powołała spółkę PUK, 
dzięki której szpital oszczędza na 
cenie ciepła.

Szpital podłączył się rzeczy-
wiście i, zdaniem radnego i pre-
zesa spółki PUK zaoszczędził, ale 
zdaniem starosty lipnowskiego 
to nie ma nic do rzeczy, bowiem 
dostawca ciepła, czyli miejska 
spółka PUK nigdy nie stosowała 
wobec szpitala preferencyjnych 
warunków czy cen. Liczy standar-
dowe stawki zgodnie z obowiązu-
jącą taryfą. Szpital, zgodnie z wy-
jaśnieniami starosty, zapłacił też 
za podłączenie do sieci. Ulg żad-
nych ani placówka ani starostwo 
z tego tytułu nie miały.

– Oszczędności są bardzo 
znaczne, idą w setki tysięcy rocz-
nie – wyjaśnia prezes miejskiej 
spółki PUK, dostawcy ciepła Mar-
cin Kawczyński. – Jeśli chodzi 
o podłączenie, to sieć była wybu-
dowana na koszt naszego przed-
siębiorstwa. Szpital musiał się 
wyposażyć w węzły ciepłownicze, 
czyli zasady były takie jak stoso-
wane wobec wszystkich podmio-
tów.

Kto ma płacić?
– 150 złotych za godzinę 

pracy pediatry daje roczny koszt 
1,3 mln złotych – wylicza radny 
Zbigniew Napiórski. – Starosta 
mówił, że powiat ma 4,5 mln nad-
wyżki. Dla mnie logiczne jest to, 
że np. miasto Lipno dokłada do 
swoich szkół tak jak powiat do 
szpitala.

Zgodnie z wyjaśnieniami sta-
rosty powiat lipnowski nie jest 

odpowiedzialny za finansowanie 
lekarzy, koszty te pokrywać ma 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Czy niewystarczające 
jest przejęcie przez powiat 60-
milionowego długu i inwestowa-
nie w szpital corocznie? – pyta 
Baranowski. – Powiat ma też inne 
zadania, dokłada do oświaty, dróg, 
programów zdrowotnych, a prze-
cież równie dobrze radny też 
może sfinansować lekarza w szpi-
talu. Państwo jest odpowiedzialne 
za to, żeby obywatel był leczony, 
a my mamy odprowadzać składki. 
Problem ochrony zdrowia to nie 
tylko problem powiatu lipnow-
skiego, ale problem ogólnopol-
ski. My dużo dokładamy, nasza 
neurologia obsługuje 300 tysięcy 
mieszkańców, psychiatria około 
połowy województwa, bo następ-
ny oddział psychiatryczny jest 
w Świeciu, Bydgoszczy i maleńki 
w Aleksandrowie. Cieszmy się, że 
mamy na miejscu pięknie wyre-
montowany za 6,5 mln złotych 
z pieniędzy powiatu lipnowskie-
go oddział psychiatryczny. Nie 
wspominam o oknach i innych 
nakładach.

Pediatrzy pomogą
– Ja w 1983 roku ten szpital 

przenosiłam i nie mam żadnej 
wątpliwości, że on musi istnieć 
– podkreśla radna miejska i le-
karz pediatra Maria Bautembach. 
– Żeby oddział dziecięcy istniał, 
musi być koordynator, ktoś kto 
ten oddział poprowadzi. My zaofe-
rowałyśmy, mimo przepracowa-
nia i ogromnej ilości przyjmowa-
nych przez nas pacjentów, pomoc 
szpitalowi w dyżurach. Jeśli wszy-
scy się zbierzemy i zaoferujemy 
choćby po dwa, trzy dyżury to 
uda się, bo udać się musi. W tej 
chwili trzeba wozić dzieci do To-
runia czy Włocławka, mamy pyta-
nia lekarzy stamtąd, dlaczego nie 
uzgadniamy przyjęć, a przecież 
ja nie mogę dzwonić z pytaniem 
o przyjęcie w przypadku dziecka 
gorączkującego z napadem pa-
daczki. To dziecko trzeba przyjąć. 
My zrobimy wszystko, żeby tę sy-
tuację rozwiązać i oddział znów 
mieć na miejscu, by nawet same-
mu móc przetransportować tam 
dziecko.

W powiecie lipnowskim pe-
diatrów jest 12, a to oznacza, że 
sytuacja jest zadowalająca, bo są 
regiony z kilkoma specjalistami 
chorób dziecięcych na cały po-
wiat. Potrzebne jest więc porozu-
mienie, spotkanie, rozmowa, a to 
wszystko już jest zaplanowane.

– Wszystkim zależy na uru-
chomieniu oddziału dziecięcego, 
nic nie zmieniło się w strukturze 
– zapewnia starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. – Pielę-
gniarki nie zostały zwolnione, 
cała obsługa jest przesunięta, 
czekamy tylko na koordynato-
ra. Na oddziale położniczym nie 
musi być neonatologa, wystarczy, 
że dziecko zbada pediatra.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Miasto dołoży kasy na szpital?
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Klaudia Mikołajczyk (z lewej) i Julia Fabiszewska

Biskup w szkole
GMINA SKĘPE  W miniony poniedziałek 5 marca społeczność 
Szkoły Podstawowej w Wólce gościła biskupa płockiego Piotra 
Liberę

To była wyjątkowa wizyta, 
bo i gość szczególny. Biskup Piotr 
Libera jest pierwszym duszpaste-
rzem diecezji płockiej, a zarazem 
doktorem literatury klasycznej 
i starochrześcijańskiej. Biskupem 
płockim został 2 maja 2007 roku 
(mianowany przez papieża Bene-
dykta XVI), a 22 lutego 2011 roku, 
w 80. rocznicę objawień Jezusa 
Miłosiernego św. siostrze Fausty-
nie Kowalskiej, przyjął jako swój 
herb biskupi wizerunek Jezusa 
Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, 
in Te confido – Deus Caritas est”, 
czyli „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest 
miłością”.

– Do naszej szkoły dostojny 
gość przybył w poniedziałek na 

godzinę 11.00 – opowiada nauczy-
cielka Martyna Sobecka. – Został 
powitany przez dyrektor Agniesz-
kę Wykrętowicz, a także dzieci 
z oddziału przedszkolnego i mło-
dzież oczekującą tak wyjątkowe-
go gościa. W sali gimnastycznej 
wraz z towarzyszącymi osobami 
oraz radą pedagogiczną wysłuchał 
programu przygotowanego przez 
dzieci  uczniów naszej szkoły.

A wszyscy wiemy, że dzieciom 
z Wólki talentów nie brakuje, więc 
ksiądz biskup Libera był oczarowa-
ny występami, recytacją, śpiewem 
i postawami młodych wiernych. 
W części wokalnej rozbłysły gwiaz-
dy Kamila Kępińskiego, Patrycji Ko-
szytkowskiej i Julii Gabryszewskiej, 

którzy po mistrzowsku zaśpiewali 
hymn Światowych Dni Młodzieży 
„Błogosławienie miłosierni”. Daria 
Koszytkowska i Adam Żuchowski 
z gracją i szacunkiem przekaza-
li wyrazy wdzięczności księdzu 
biskupowi oraz podziękowali za 
wizytę, a Krzysztof Abramowicz 
zaprezentował się w utworze Je-
rzego Pietrkiewicza „O świętym 
Józefie, któremu broda osiwiała”.

– Po wysłuchaniu z zaintere-
sowaniem treści programu ksiądz 
biskup odniósł się z uznaniem 
do prezentacji i jej bogatej treści 
– wspomina Martyna Sobecka. 
– Następnie wraz z całą radą pe-
dagogiczną spotkał się w pokoju 
nauczycielskim na wspólnej her-
bacie. Podczas rozmowy intereso-
wał się problemami naszej szkoły, 
osiągnięciami młodzieży, a także 
współpracą szkoły i parafii. Wizy-
ta dostojnego gościa była bardzo 
udana i wszyscy ją bardzo prze-
żywali.

Wizyta pierwszego duszpa-
sterza diecezji płockiej na długo 
zostanie w pamięci młodych pa-
rafian i na zawsze w kronikach 
szkolnych.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Tłuchowo

Międzynarodowe lekcje
W ramach współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC z Toru-
nia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte i Gminny Ośrodek 
Kultury w Tłuchowie przyjęły zagranicznych gości.

Byli to Wasana Perera ze Sri 
Lankie, Fahry Taufiq z Indonezji 
oraz Meiaida Blah z Indii, którzy 
jako wolontariusze prowadzi-
li warsztaty z uczniami w języku 
angielskim. Tematy dotyczyły wia-
domości z różnych krajów, geo-
grafii, historii, życia rodzinnego, 
tradycji, zwyczajów, ale także do-
tykały różnorodnych problemów. 

Studenci prezentowali zdjęcia 
i filmy przedstawiające najciekaw-
sze miejsca we własnych ojczy-
znach. Poznali także miejscowe 
realia, polską kuchnię i słynną 
gościnność. Wspólnie z dziećmi 
i młodzieżą z gminy Tłuchowo  
w Gminnym Ośrodku Kultury 
uczestniczyli w zajęciach kulinar-
nych, tanecznych, sekcji karate,  

a także w zbiórkach harcerskich.
– Uczniowie biorący udział 

w zajęciach dzięki możliwości po-
rozumiewania się na żywo, poko-
nywali bariery językowe, nabierali 
pewności siebie, uczyli się toleran-
cji wobec odmienności, otwarto-
ści na innych ludzi i inne kultury 
– mówi Marzanna Grudnicka-Sła-
wińska.

Ostatni dzień zajęć łączył 
w całość wszystkie nowo pozna-
ne wiadomości, gdzie uczniowie 
pracując w grupach, przedstawili 
na plakatach informacje o krajach, 
które poznali. Zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, a go-
ście prawdziwą sympatią ze stro-
ny dzieci i młodzieży. Wspólnie 
wykonywane zdjęcia w klasach 
i na korytarzach, własnoręcznie 
wykonane przez najmłodszych 
kartki walentynkowe były tego 
dowodem.

(ak)
fot. nadesłane

Miłośniczki Chopina
1 marca w Szafarni odbył się XVIII Wojewódzki Kon-
kurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej Frydery-
kowi Chopinowi i Muzyce.

Kikół

Bardzo dobrze wypadły 
uczennice klasy III a Szkoły Pod-
stawowej w Kikole. III miejsce 
w kategorii klas I-III za wiersz 
Wandy Chotomskiej „Fortepiany 
nie lubią wakacji” zajęła Klau-
dia Mikołajczyk reprezentująca 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Kikole. Wyróżnienie w tej sa-

mej kategorii otrzymała Julia 
Fabiszewska za wiersz Jana Ja-
godzińskiego „Pamięci Chopi-
na”. Julia reprezentowała Szkołę 
Podstawową w Kikole. Dziew-
czynki przygotowywały się pod 
kierunkiem Agnieszki Rygiel-
skiej.

(ak), fot. nadesłane

Duży sukces 
Szymona i Kacpra
1 marca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Bydgoszczy odbył  się  II Bydgoski Test Wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętych.

Kikół

Konkurs miał za zadanie 
upowszechnianie wiedzy o pol-
skim antykomunistycznym pod-
ziemiu niepodległościowym po 
II wojnie światowej oraz kulty-
wowanie dobrej pamięci o jego 
żołnierzach. Szkołę Podstawową 
im. Ignacego Antoniego Zboiń-
skiego w Kikole reprezentowali 
uczniowie klasy VII b Szymon 
Rosłonowski i Kacper Sławkow-
ski. Szymon zdobył III miejsce 

w kategorii szkoły podstawowe 
i gimnazja. Laureaci otrzymali 
pamiątkowe ryngrafy, publika-
cje i gry IPN oraz wyjazd eduka-
cyjny do Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych i Więźniów Politycznych 
PRL w Warszawie. Opiekunem  
uczniów jest Jolanta Kuczkow-
ska, nauczyciel historii.

(ak)
fot. nadesłane

Szymon  Rosłonowski (z prawej) i Kacper Sławkowski
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piłkarze wracają do gry
PIŁKA NOŻNA  Przerwa zimowa dobiegła końca i już w weekend zainaugurowana zostanie runda rewan-
żowa w niższych ligach. Czy Wisła Dobrzyń utrzyma miejsce w okręgówce? Która z pięciu ekip z powiatu 
lipnowskiego być może wywalczy awans do V ligi? Czas na wielkie emocje

Runda wiosenna zapowiada 
się niebywale interesująca dla na-
szych drużyn. Przypomnijmy, że 
jedynym zespołem grającym obec-
nie w V lidze jest Wisła Dobrzyń. 
Po rundzie jesiennej podopieczni 
Marka Bolimowskiego zajmują 
13. miejsce na 16 zespołów w ta-
beli, a więc balansują na granicy 
utrzymania i spadku. Już pierwszy 
mecz będzie zatem bardzo istotny. 
Wiślacy zagrają na wyjeździe z LTP 

Na początek kibice obejrzą m. in. derby Wiślanin – Tłuchowia. 
W pierwszym meczu triumfował 1:0 Wiślanin

Lubanie. Nutkę optymizmu może 
wlać w ich serca wynik z własne-
go boiska, gdy pokonali LTP 2:1. 
Jednak to rywal zajmuje znacznie 
wyższe – szóste miejsce w tabeli.

W sparingach Wisła mierzyła 
się z zespołami z okręgu płockie-
go, głównie z ekipami juniorski-
mi. Z młodszymi piłkarzami SMS 
Płock przegrała 3:5, z zespołem 
z Centralnej Ligi Juniorów zremi-
sowała 3:3. Potem była wygrana 

4:2 ze Stoczniowcem Płock, aż 7:0 
z Błękitnymi Gąbin oraz w ostatni 
weekend porażka 1:3 ze Skrą Dro-
bin. Oczywiście te wyniki nie mają 
większego znaczenia, ważne jest 
szlifowanie formy. A jak to zrobili 
gracze z Dobrzynia? Dowiemy się 
już za kilka dni.

Z punktu widzenia kibiców 
z Lipna i okolic najciekawsze są 
rozgrywki A-klasy. Po reformie 
najniższych lig mamy tutaj aż pięć 
zespołów, które rywalizują razem 
w grupie II. Po rundzie jesiennej 
niespodziewanie najwyżej w ta-
beli, bo na drugiej pozycji, jest 
Wicher Wielgie. Podopieczni Ar-
kadiusza Wasilewskiego mają tyle 
samo punktów co pierwszy Kuja-
wiak Kruszyn, będą więc walczyć 
o awans.

Wicher w sparingach przegrał 
0:4 z Orłem Służewo, pokonał 4:0 
Sadownik Waganiec i dwa razy 
bardzo wysoko ograł Zgodę Cho-
decz (8:1 i 10:0). Czy tak rewelacyj-
na skuteczność jest zapowiedzią 
szturmu na okręgówkę? Czas po-
każe. W najbliższą niedzielę Wicher 
zagra jako gospodarz na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią we Wło-

cławku z Cukrownikiem Fabianki. 
Relacja z tego meczu w kolejnym 
CLI.

Na szóstym miejscu po jesieni 
jest Tłuchowia. Ekipa z Tłuchowa 
także rywalizowała w sparingach 
z zespołami z regionu mazo-
wieckiego. Tradycyjnie w ramach 
przygotowań podopieczni Pawła 
Bielickiego rozegrali trzy mecze 
kontrolne. Najpierw przegrali 3:4 
z Deltą Słupno, potem pokona-
ła aż 7:3 Unię Czermno (pięć goli 
Buraczyńskiego) i na koniec uległa 
0:2 Wiśle Nowy Duninów.

Tłuchowia w niedzielę jedzie 
na mecz derbowy do Bobrownik. 
Wiślanin sąsiaduje z nią w tabeli, 
jest siódmy, zatem to szczególnie 
ważne spotkanie. Piłkarze z Bo-
brownik w sparingach pokonali 
5:1 Piasta Bądkowo, zremisowali 
2:2 ze Startem Stawki, przegrali 
1:2 z MGKS Lubraniec oraz zremi-
sowali 3:3 z Tęczą Topólka. Rela-
cja z niedzielnych derbów także 
w najbliższym CLI.

Ósme miejsce w A-klasie zaj-
muje Mień Lipno. Tak niska pozy-
cja jest efektem fatalnego startu 
sezonu. Ale w sparingach Mień 

pokazał, że będzie gonić czołówkę 
i nie składa broni w walce o awans. 
Pewne wygrane z Sadownikiem 
Waganiec (3:1) i Unią Choceń (5:1) 
przekonują, ale 12:0 z Ziemowitem 
Osięciny robi już duże wrażenie. 
Czy Mień tak skuteczny będzie 
w lidze? Na pewno nie w najbliższy 
weekend, bo lipnowianie pauzują. 
Swój pierwszy mecz rozegrają za 
dwa tygodnie ze Skrwą Skrwilno.

Tabelę A-klasy zamyka Orion 
Popowo. Skazywana na pożarcie 
ekipa długo zajmowała miejsce 
w środku tabeli, ale miała słabą 
końcówkę rundy jesiennej. W spa-
ringach Orion pokonał 8:4 Wzgórze 
Raciążek, przegrał 1:4 z Unią Cho-
ceń oraz 3:7 z Pogromem Zbójno. 
Już w weekend piłkarze z Popowa 
zagrają na wyjeździe z przedostat-
nią Victorią Smólnik i jako, że obie 
ekipy mają po 7 punktów, będzie 
to kluczowy mecz na dole tabeli.

Jak widać, runda wiosenna za-
powiada się ekscytująco. Tradycyj-
nie już relacje i zdjęcia z meczów 
naszych drużyn będziecie mogli 
śledzić w papierowym CLI oraz na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

(ak), fot. archiwum

Sporty walki

Pierwsze medale 
w tym roku
Kolejne sukcesy odnieśli zawodnicy Lipnowskiego 
Klubu Kyokushin Karate! Po raz pierwszy w tym 
roku zaprezentowali się na zawodach i osiągnęli 
dobry wynik.

10 marca w Nowej Soli odbyły 
się Mistrzostwa Makroregionu Za-
chodniego Karate Kyokushin oraz 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików Karate Kyokushin. Za-
wodnicy z LKKK zdobyli łącznie 8 
medali. Zawody rozegrane zosta-
ły w konkurencji kumite (walki), 
karate kyokushin, kata oraz walki 
karate olimpijskiego (wkf). 3 zło-
te, 2 srebrne i 3 brązowe medale 
to dorobek podopiecznych sen-
sei Pawła Olszewskiego. 2 złote  
i 1 srebrny medal zdobył Szymon 

Majewski, odpowiednio w ku-
mite juniorów, w kumite karate 
olimpijskiego oraz kata. 1 złoty 
i 1 srebrny zdobyła Kasia Gabry-
chowicz, odpowiednio w kata 
i kumite (walki) młodziczek.  
2 brązowe medale wywalczyła An-
gelika Sielczak, w kumite seniorek 
oraz karate olimpijskim. Wśród se-
niorów brązowy medal wywalczył 
trener LKKK sensei Paweł Olszew-
ski.

(ak)
fot. nadesłane

Pływanie

Przepłynęli 187 km
W nocy z 10 na 11 marca na pływalniach w całej 
Polsce odbył się V Ogólnopolski Nocny Maraton 
Pływacki  „Otyliada”. Impreza tradycyjnie zagościła 
też w Lipnie.

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Lipnie wraz z lipnow-
skim WOPR-em włączyli się w or-
ganizację tegorocznej „Otyliady”. 
Udział w największej imprezie 
pływackiej w Polsce mógł wziąć 
każdy, bez względu bez na wiek, 
płeć czy stan cywilny. Pływalni 
zarówno najmłodsi jak i doświad-
czeni pływacy. Tegoroczną edycję 
otworzyli zastępca burmistrza 
Lipna Jolanta Zielińska i dyrektor 
MOSiR Krzysztof Spisz.

W „Otyliadzie” udział wzięło 
26 pływaków, którzy łącznie po-
konali dystans 187 kilometrów. 
I miejsce zajęła Jessica Różańska 
(21 km), II miejsce Jakub Rzymski 
(16,1 km), III miejsce Arkadiusz 
Narojczyk (15,5 km).

Najliczniejszą rodziną zostali 
państwo Gawrońscy. Najmłod-
szymi uczestnikami byli: Maria 
Szojda i Bartosz Gawroński. Z ko-
lei najstarszym uczestnikiem 
był Andrzej Szojda. Najlepszym 
pływakiem z Lipna został Jakub 
Rzymski. Wszyscy otrzymali pa-
miątkowe medale oraz certyfika-
ty udziału w „Otyliadzie”. Samo 
wydarzenie miało na celu propa-
gowanie pływania oraz zdrowego 
stylu życia.

Kierownictwo MOSiR Lipno 
kieruje podziękowania do lipnow-
skiego WOPR-u za pomoc w orga-
nizacji tegorocznej „Otyliady”.

(ak), fot. MOSiR Lipno


