
Problemy mieszkańców Chalina
W minioną środę burmistrz Jacek 
Waśko odbył spotkanie sołeckie 
w Chalinie. W tym największym po 
mieście Dobrzyniu skupisku ludzi 
na zebranie przyszło dokładnie 39 
osób

REKLAMA W CLI
TEL. 608 688 587

Na spotkaniu w Piasecznie pojawiło się ok. 100 osób, większość jest przeciwna 
inwestycji

Dyżur reporterski 24 h tel. 535 170 961

O sprawie pisaliśmy już 
dwukrotnie w CLI. Przypomnij-
my, że chodzi o wartą co naj-
mniej 80 milionów zł inwestycję 
budowy chlewni na 20 tysięcy 
warchlaków oraz fermy tuczu 
macior. Mimo, że nie zapadły 
jeszcze żadne decyzje, a obecny 
etap jest mocno wstępny, temat 
już wzbudza duże kontrower-
sje. W związku z tym włodarze 
gminy zaprosili przedstawicieli 
potencjalnego inwestora oraz 
obecnego właściciela terenu 
w Piasecznie na spotkanie infor-
macyjne. Mimo dokuczliwego 
mrozu mieszkańcy odpowie-
dzieli licznie na apel i pojawili 
się w liczbie ok. 100 osób. Z ra-

mienia samorządu obecni byli 
zastępca wójta Jan Wadoń oraz 
sekretarz Krzysztof Kalka. Poja-
wiło się też kilkoro radnych.

Spotkanie stricte 
informacyjne
– Na tę chwilę nie zapadły 

żadne decyzje. Firma Gobarto 
wystosowała jedynie zapytanie 
do wójta. Rada i sołtysi zostali 
z nim zapoznani. Potencjalny in-
westor nie jest nawet właścicie-
lem tego obiektu. Gmina także 
nie ma tu żadnej własności. Na-
sza rola dotyczyć będzie ewen-
tualnie odpowiednich decyzji 
administracyjnych. Jeśli do tej 
inwestycji dojdzie, to najkrót-
szy okres przejścia procedur to 

3 lata plus kolejne 2 na budowę. 
Ponadto pozwolenie na budowę 
wydaje starostwo, nie gmina. 
Teraz nie zapadną żadne decy-
zje, to spotkanie wybitnie infor-
macyjne – mówił na początku 
Jan Wadoń.

Ze strony firmy Gobarto po-
jawiły się dwie osoby. Chodziło 
przede wszystkim o wyjaśnienie 
od podstaw planowanej inwe-
stycji. Spotkanie było też okazją 
do sprostowania wielu pogło-
sek.

Ucinają kontrowersje
– Jeszcze nic się nie roz-

poczęło, a już narosło wiele 
kontrowersji i nieprawdziwych 
informacji. Jesteśmy tutaj po 
to, by rozwiać wątpliwości. Gru-
pa Gobarto jest notowana na 
giełdzie. Jesteśmy dużym hol-
dingiem rolnym, bijemy około 
miliona sztuk trzody chlewnej 
rocznie. Ilość pogłowia w kraju 
spada, a nam jest ono potrzeb-
ne do funkcjonowania. Dlatego 
szukamy w kraju lokalizacji pod 
nowe inwestycje. Planujemy 
wybudowanie fermy tylko wte-
dy, gdy uda się spełnić wszelkie 
wymogi, przede wszystkim od-
nośnie ochrony środowiska. 

dokończenie na str. 8

W poniedziałek (26.02) w go-
dzinach południowych do pa-
trolujących centrum Włocławka 
funkcjonariuszy podbiegł męż-
czyzna. Z jego relacji wynikało, 
że kilka minut wcześniej został 
napadnięty na ulicy przez dwóch 
mężczyzn, którzy go pobili i za-
brali mu telefon komórkowy.

– Pokrzywdzony opisał 
sprawców i wskazał funkcjonariu-
szom kierunek w którym uciekli. 
Policjanci czym prędzej ruszyli 
w pościg za napastnikami i kilka 
ulic dalej zauważyli dwóch męż-
czyzn, których wygląd odpowia-
dał rysopisom sprawców. Na wi-
dok radiowozu mężczyźni zaczęli 
uciekać, ale jeden z nich wkrótce 
był już w rękach funkcjonariuszy 
– mówi nadkom. Joanna Seligow-
ska-Ostatek z Komendy Miejskiej 

Policji we Włocławku.
Zatrzymanym okazał się 17-

latek z powiatu lipnowskiego. Ba-
danie stanu trzeźwości wykazało 
w jego organizmie 1,3 promila al-
koholu. Mężczyzna wytrzeźwiał 
w policyjnym areszcie, a następ-
nego dnia doprowadzony został 
do prokuratury, gdzie usłyszał 
zarzut rozboju. Za to przestęp-
stwo grozi mu nawet do 12 lat 
pozbawienia wolności.

Ponadto sąd zastosował wo-
bec podejrzanego policyjny dozór 
i tym samym zobowiązał go do 
stawiennictwa w jednostce policji 
dwa razy w tygodniu. Mundurowi 
wciąż pracują nad zatrzymaniem 
drugiego ze sprawców, co z pew-
nością jest tylko kwestią czasu.

(ak), fot. ilustracyjne

Burza na spotkaniu. 
Co dalej z chlewnią?

GMINA WIELGIE  Około sto osób pojawiło się na sobotnim spo-
tkaniu z przedstawicielami inwestora na terenie dawnej ubojni 
w Piasecznie. Zgodnie z przewidywaniami dominowali przeciw-
nicy budowy fermy trzody chlewnej
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Gmina Dobrzyń nad Wisłą Wywiad
Szansa na nowe życie
O fundacji DKMS, rejestracji po-
tencjalnych dawców szpiku, bia-
łaczce i przeszczepach z Alek-
sandrą Parczewską z fundacji 
DKMS Polska rozmawiała Lidia 
Jagielska 

str. 3str. 2str. 2

Gmina ChrostkowoTłuchowoBobrowniki
Długa lista zarzutów dla dilera
Prokuratura Rejonowa w Lipnie 
nadzorowała śledztwo prowadzo-
ne przeciwko Piotrowi R., podej-
rzanemu o handel narkotykami 
oraz czynną napaść na policjanta. 
R. usłyszał już zarzuty

Rozbudowa oczyszczalni w toku
Prace inwestycyjne zostały podzie-
lone na dwa etapy. Pierwsza część 
przedsięwzięcia rozpoczęła się 
w drugim półroczu 2017 roku. Pla-
nowany termin zakończenia inwe-
stycji to lata 2019-2020

Powitali nowych obywateli
W drugiej połowie 2017 roku w gmi-
nie Bobrowniki urodziło się 28 
dzieci. Zgodnie z zapoczątkowaną 
trzy lata temu tradycją w urzędzie 
gminy oficjalnie powitano nowych 
mieszkańców

Region

Młody rozbójnik 
zatrzymany
17-latek z powiatu lipnowskiego odpowie za rozbój. 
Młody mężczyzna razem z innym sprawcą napadł 
na przechodnia we Włocławku. Napastnicy pobili go 
i okradli.



To będzie wyjątkowy dar dla 
kobiet i nie tylko. W marcowy 
wieczór na scenie naszego kina 
rozbrzmiewać będą nieśmiertel-
ne przeboje.

– Z okazji tegorocznego Dnia 
Kobiet przygotowaliśmy ofertę 
specjalną dla wszystkich pań, ale 
nie tylko – mówi Krzysztof Ko-
walewski z Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie. – Każdy 
przecież zna legendarną postać 
Elvisa Presley’a, a jeśli nie zna, to 
najwyższy czas aby poznać mu-
zykę ikony popkultury XX wieku, 
często nazywanego królem Rock 
and Rolla. Jak twierdzą niektórzy, 
Elvis nigdy nie umarł, z pewno-
ścią żywa jest jego muzyka. Naj-

większe przeboje „Króla Rock and 
Rola” wykona u nas Mirosław De-
redas, wokalista z Nowego Miasta 
Lubawskiego zwany Elvisem.

Koncert z nieśmiertelnymi 
przebojami Elvisa Presleya od-
będzie się już w piątek, 9 mar-
ca w lipnowskim kinie Nawoj-
ka. Wejściówki na to wyjątkowe 
wydarzenie muzyczne można 
odbierać w sekretariacie domu 
kultury, wstęp jest bezpłatny. 
Występ polskiego Elvisa będzie 
bowiem prezentem z okazji dnia 
kobiet dla wszystkich pań i nie 
tylko.

My też tam będziemy. Począ-
tek koncertu – godzina 18.00.

Lidia Jagielska

Pierwszy etap modernizacji 
oczyszczalni ścieków zakłada roz-
budowę części biologicznej. Powsta-
nie także nowy reaktor. – Obecnie 
oczyszczalnia ma przepustowość 
118 m sześciennych na dobę. Na-
tomiast po rozbudowie przepływ 
wzrośnie do 240 m sześciennych. 
Prace te planujemy zrealizować w 
pierwszym etapie inwestycji. Koszt 
przedsięwzięcia to półtora miliona 

złotych – wyjaśnia Krzysztof Dąb-
kowski, wójt gminy Tłuchowo.

Rozpoczęcie drugiego etapu 
planowane jest na lata 2019-2020. 
Wtedy dopiero nastąpi odpowied-
nie zagospodarowanie osadu. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniesie 
blisko 4 mln złotych. – Gmina musi 
najpierw zapłacić z własnych pie-
niędzy, dopiero później odzyska-
my ten wkład. W związku z czym 

musimy zaciągnąć pożyczkę w wy-
sokości 699 tysięcy złotych. Jest to 
konieczne, by zapewnić płatność 
wykonawcy – wyjaśnia Krzysztof 
Dąbkowski.

Spłata pożyczki płatniczej na-
stąpi na koniec 2018 roku ze środ-
ków otrzymanych z „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020”.

(mb-g), fot. ilustracyjne

Wójt gminy Bobrowniki 
przy wielu okazjach zachęca 
mieszkańców, aby starali się 
o potomstwo, a tych którzy już 
mają jedno dziecko, żeby myśle-
li o kolejnym. W związku z tym, 
wraz z objęciem kadencji, zapo-
czątkował tradycję organizowa-
nia dwa razy do roku spotkań, 
podczas których rodzice dzieci 
urodzonych w danym półroczu 
mają okazję się spotkać, zapo-
znać czy wymienić poglądami. 
W większości przypadków ich 
dzieci mogą w przyszłości spo-
tykać się w jednej klasie szkoły 
podstawowej lub uruchamia-
nym w Bobrownikach od wrze-
śnia żłobku.

Do urzędu przybyło ok. 20 
rodzin z dziećmi. Wręczono im 
prezenty i listy gratulacyjne. 
Wśród nich znalazły się sadzon-
ki drzew dębu. Rodziców ugosz-
czono również na przygotowa-
nym poczęstunku. Tym, którym 
nie udało się w tym dniu dotrzeć 
na spotkanie, prezenty zostaną 
przekazane w innym terminie.

– Wręczamy drobne pre-
zenty, wśród których są wła-

śnie drzewka, aby rodzice mogli 
po ich zasadzeniu obserwować, 
jak te sadzonki rośną wraz z ich 
dziećmi. To może mieć wymiar 
symboliczny – mówi wójt gminy 
Bobrowniki, Jarosław Poliwko.

Inicjatywę witania nowo uro-
dzonych dzieci z entuzjazmem 
przyjmują rodzice najmłodszych 
mieszkańców gminy.

– Świetna inicjatywa. Kie-
dyś tego nie było, a to napraw-
dę dobry pomysł. Dzieci też się 
cieszą i są zainteresowane, tym 
że mogą się tu spotkać z innymi 
maluchami – uważa Kamila Ra-
tyńska.

W gminie Bobrowniki ubie-
gły rok był rekordowy pod 
względem liczby urodzin. Przy-
było ponad 40 dzieci. Jest to 
znaczny wzrost, porównując po-
przednie lata. W 2016 roku no-
wych mieszkańców było ok. 30, 
a w 2015 – ok. 20.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska
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Elvis w Nawojce
Już jutro, 9 marca o godzinie 18.00 w kinie Nawojka 
rozpocznie się koncert Mirosława Deredasa, czyli pol-
skiego Elvisa Presleya. Wstęp wolny.

Lipno
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Powitali nowych obywateli
BOBROWNIKI  W drugiej połowie 2017 roku w gminie Bobrowniki urodziło się 28 dzieci. Zgodnie z zapo-
czątkowaną trzy lata temu tradycją w urzędzie gminy oficjalnie powitano nowych mieszkańców

Tłuchowo

Rozbudowa oczyszczalni w toku
Prace inwestycyjne zostały podzielone na dwa etapy. Pierwsza część przedsię-
wzięcia rozpoczęła się w drugim półroczu 2017 roku. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to lata 2019-2020.
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Na spotkanie w Chalinie przyszło 39 osób

Zapłacisz kartą

Młodzi strażacy 
już w służbie

Dobrzyński ratusz idzie z duchem czasu i wprowadza 
kolejne nowinki techniczne. Po monitoringu i nagry-
waniu rozmów telefonicznych przyszedł czas na płat-
ności bezgotówkowe.

3 marca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krojczynie odbyło się zebranie sprawozdawcze za 
rok 2017. Ważną częścią spotkania było ślubowanie 
12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Problemy mieszkańców Chalina
W minioną środę burmistrz Jacek Waśko odbył spotkanie sołeckie w Chalinie. 
W tym największym po mieście Dobrzyniu skupisku ludzi na zebranie przyszło 
dokładnie 39 osób. Mieszkańcy wysłuchali włodarza oraz sygnalizowali swoje 
problemy.

Dobrzyń nad Wisłą

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Długa lista zarzutów dla dilera
GMINA CHROSTKOWO  Prokuratura Rejonowa w Lipnie nadzorowała śledztwo prowadzone przeciwko 
Piotrowi R., podejrzanemu o handel narkotykami oraz czynną napaść na policjanta. R. usłyszał już zarzu-
ty, na sprawę sądową czeka w areszcie

Już wkrótce petenci będą mo-
gli uiszczać opłaty za pomocą kart 
płatniczych. W sposób elektro-
niczny będą mogli opłacić lokalne 
podatki, uregulować należności za 
śmieci, wodę czy ścieki. Stosowną 
uchwałę jednogłośnie przyjęli w 
poniedziałek radni. Ta wejdzie w 
życiu 14 dni po opublikowaniu w 
dzienniku uchwał, czyli już nieba-
wem w kasie urzędu pojawi się ter-
minal płatniczy. Dla wielu osób to 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
komendant powiatowy PSP w Lip-
nie st. bry. Ireneusz Poturalski, 
przedstawiciele rady miejskiej 
w Dobrzyniu nad Wisłą na czele 
z przewodniczącym Jerzym Żuraw-
skim, członkowie zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego w Dobrzyniu 
nad Wisłą oraz druhny i druhowie 
OSP w Krojczynie. Zebranie rozpo-
częło się od zaszczytnego ślubowa-
nia i pasowania na druha strażaka 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

– 12 członków MDP.
Pasowania młodzieży dokonał 

komendant gminny w Dobrzyniu 
nad Wisłą dh Stanisław Sobociński. 
Natomiast prezes jednostki dh Ja-
rosław Kujawski wspólnie z naczel-
nikiem dh Marcinem Sosnowskim 
wręczył legitymacje młodym stra-
żakom. W dalszej części zebrania 
zostały przedstawione sprawozda-
nia za rok 2017 oraz plany na bie-
żący rok.

(ak), fot. nadesłane

Spotkania sołeckie w Chalinie 
zwykle przebiegają w spokojnej 
atmosferze, podobnie było i tym 
razem. Tradycyjnie na początku 
obecne działania władz samo-
rządowych i problemy, z który-
mi mierzy się gmina przedstawił 
Jacek Waśko. Odniósł się m. in. 
do napiętej sytuacji na linii bur-
mistrz – rada miasta, mówiąc 
także do obecnego na spotkaniu 
przewodniczącego RM Jerzego 
Żurawskiego.

– Nieprawdą jest, że plano-
wane na ten rok inwestycje spo-
wodują, że w kolejnych latach 
gmina nie będzie mogła realizo-
wać kolejnych zadań. Bzdurą jest 
twierdzenie, że burmistrz dopro-
wadził gminę na skraj przepa-
ści, co podobno zrobiłem już na 
początku kadencji. Mamy odpo-
wiednie wyliczenia i pozytywne 
opinie organów nadzorczych, 
wiemy jak sobie poradzić – mó-
wił Jacek Waśko.

W dalszej części spotkania 
do tej wypowiedzi odniósł się 
przewodniczący Żurawski, za-
pewniając, że radzie na sercu 
leży tak samo poziom zadłużenia 
gminy jak i inwestycje. Tych jak 
stwierdził, trzeba robić jak naj-
więcej, ale z dofinansowaniami 
zewnętrznymi.

Mieszkańcy dowiedzieli się 
na spotkaniu m. in. o opłatach 
za śmieci i zaległościach sołec-
twa w tym zakresie. Jacek Waś-
ko zdradził też, że gmina chce 
przejąć miejscowe przedszkole 
i pozostawiając obecną kadrę pe-
dagogiczną w placówce, uczynić 
z niej filię dobrzyńskiej Akade-
mii Przedszkolaka. Dla rodziców 
dobra informacja jest taka, że 
jeśli dojdzie do przejęcia „Małe-
go Europejczyka”, znikną opłaty 
czynszowe oraz będzie możli-
wość zwiększenia ilości miejsc 
w przedszkolu. Być może uda się 
to zrobić już od września br.

Spore zainteresowanie wzbu-
dził temat dotacji do wymiany 
pieców, czyli walki z niską emisją. 
– Wciąż słyszymy, że zaostrzają 
przepisy w tej materii. Co gmi-
na ma w planach? Jak może nam 
pomóc? – pytał jeden z uczestni-
ków spotkania.

– Właśnie w tym celu w te-
gorocznym budżecie zaplanowa-
liśmy na to 50 tys. zł. To sprawi, 
że dotacje będzie mogło otrzy-
mać tylko 25 osób (po 2 tys. zł na 
piec – red.), ale jest to pierwszy 
krok w kierunku walki ze smo-
giem – wyjaśnia Waśko.

Co jeszcze jest istotne dla 
mieszkańców Chalina? Ludzie 
zwracali uwagę na zbyt małą 
liczbę latarni ulicznych, lokalne 
drogi oraz nasilony ruch tranzy-
towy, który w związku z remon-
tem drogi wojewódzkiej nr 559 
przechodzi przez ich miejsco-
wość.

Tekst i fot. (ak)

26 sierpnia 2017 roku w trakcie 
pełnienia służby policjanci uzyskali 
informację o sprzedaży narkoty-
ków na terenie dyskoteki w Wild-
nie. W czasie podjętych czynności 
na miejscu zdarzenia ujawniono 
samochód osobowy marki Audi. 
W czasie próby zatrzymania kie-
rujący pojazdem uruchomił silnik 
i ruszył w kierunku policjantów. 
Po zatrzymaniu samochodu zna-
leziono w nim woreczki strunowe 
z zawartością narkotyków. Ponadto 
w toku postępowania ustalono, iż 

Piotr R. udzielał i sprzedawał środ-
ki odurzające i psychotropowe róż-
nym osobom w miejscowościach 
Sikórz i Wildno.

Do Sądu Rejonowego w Lipnie, 
II Wydział Karny trafił już obszerny 
akt oskarżenia przeciwko Piotrowi 
R. Najpoważniejszym zarzutem 
jest ten odnośnie napaści na poli-
cjanta, zagrożony karą nawet 10 lat 
więzienia.

– 27 sierpnia 2017 roku w miej-
scowości Wildno Piotr R. dokonał 
czynnej napaści na funkcjonariusza 

podczas i w związku z wykony-
waniem przez niego obowiązków 
służbowych. Po podejściu policjan-
ta do samochodu, w którym się 
znajdował, w zamiarze uniknięcia 
podjęcia czynności przez funkcjo-
nariuszy próbował wyjąć kluczyki 
ze stacyjki pojazdu i gwałtownie 
ruszył, powodując realne zagro-
żenie dla zdrowia funkcjonariusza 
– mówi rzecznik prasowy Proku-
ratury Okręgowej we Włocławku, 
prokurator Wojciech Fabisiak.

To jednak dopiero początek 

listy zarzutów. Pozostałe dotyczą 
posiadania oraz handlu narkotyka-
mi. Również 27 sierpnia 2017 roku 
w Wildnie R. miał przy sobie 9 gra-
mów amfetaminy oraz 0,8 grama 
ziela konopii innych niż włókniste. 
Wówczas udzielił Patrykowi M. am-
fetaminę i ziela konopii w nieusta-
lonej ilości.

– Ponadto R. w okresie od 
nieustalonego dnia i miesiąca 2016 
roku do 27 sierpnia 2017roku w Siko-
rzu i Wildnie oraz w Toruniu w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej 

uczestniczył w obrocie amfetaminą 
i marihuaną w ten sposób, że nabył 
środki odurzające i substancje psy-
chotropowe od nieustalonej osoby 
w Toruniu, a następnie sprzedawał 
je – wylicza prok. Fabisiak.

W toku postępowania wobec 
Piotra R. zastosowano środek za-
pobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania. Zarzuty do-
tyczące narkotyków, zależnie od 
kwalifikacji, zagrożone są karą do 8 
lat więzienia.

(ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

znacznie wygodniejszy sposób niż 
tradycyjne płatności gotówką.

– Zainteresowanie taką formą 
jest duże, dlatego zdecydowaliśmy 
się na wprowadzenie tego rozwią-
zania, oczywiście jeżeli rada wyrazi 
zgodę. Zrobimy to we współpracy 
z naszym miejscowym Kujawsko-
Dobrzyńskim Bankiem Spółdziel-
czym – wyjaśniła na sesji skarbnik 
Agnieszka Ziółkowska.

(ak)
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Nagrody dla prymusów
BOBROWNIKI  W ubiegłym tygodniu wręczono stypendia wójta gminy Bobrowniki najzdolniejszym 
uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018. 
Zdolnej szesnastce towarzyszyli rodzice

Śpiewająco dla pań
W niedzielne popołudnie wszystkie zainteresowane 
panie z Dobrzynia i okolic mogły wziąć udział w kon-
cercie Edyty Wojtczak-Szczepaniak zorganizowanym 
na ich cześć.

Bobrowniki

Sukces Julity Kunickiej
Julita Kunicka, uczennica Gimnazjum w Bobrownikach, została laureatką woje-
wódzkiego konkursu z języka niemieckiego organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy. Podobny wynik udało się osiągnąć jedynie 20 osobom 
z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Dobrzyń nad Wisłą

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Impreza odbyła się z oka-
zji przypadającego w czwartek 
Dnia Kobiet. Choć z powodów 
zdrowotnych na sali zabrakło 
burmistrza Jacka Waśko, jego za-
stępcy Marzeny Niekraś, a nawet 
szefowej domu kultury ŻAK, to 
godnie zastąpił ich sekretarz do-
brzyńskiego magistratu Ryszard 
Machnowski. Po krótkim prze-
mówieniu i życzeniach przyszedł 
czas na doznania muzyczne. 

Około 50 pań mogło wysłuchać 
koncertu lokalnej artystki Edyty 
Wojtczak-Szczepaniak. O tym jak 
bawili się uczestnicy możecie się 
przekonać, oglądając galerię zdjęć 
z imprezy na naszym portalu lip-
no-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Osiągnięcie tego sukcesu nie 
było łatwe. Okupione było wieloma 
godzinami nauki. Uczennica, aby 
przygotować się do poszczególnych 
etapów, przychodziła przed plano-
wanymi lekcjami lub zostawała po 
nich na organizowanych specjalnie 
dla niej zajęciach indywidualnych. 
Prowadziła je Katarzyna Matczuk, 

nauczyciel języka niemieckiego 
z gimnazjum w Bobrownikach.

Najpierw należało przejść etap 
szkolny i zdobyć z rozwiązywanego 
testu minimum 80 proc. Osoby, 
którym się to udało, zakwalifi-
kowały się do etapu rejonowego, 
w którym trzeba było wykazać się 
wiedzą i umiejętnościami języko-
wymi na jeszcze wyższym pozio-
mie. Kolejny i zarazem ostatni był 
etap wojewódzki, do którego za-
kwalifikowały się 42 osoby. Wśród 
nich była wspomniana Julita Ku-
nicka reprezentująca Bobrowniki 
i powiat lipnowski. Na tym etapie 
uczniowie musieli podejść nie tyl-
ko do części pisemnej, ale również 
ustnej. Należało uzyskać wynik 
minimum 90 proc., aby zdobyć 
tytułu laureata, a co za tym idzie 
być zwolnionym z konieczności 
zdawania egzaminu gimnazjalnego 
z języka obcego.

– Udało się – mówi z radością 
Julita Kunicka, uczennica z Bo-
brownik przyznając, że nie była to 

łatwa droga. – Na ostatnim etapie 
można było popełnić niewiele błę-
dów, które zmieszczą się w prze-
dziale tych zaledwie 10 proc. Od 
września przygotowywałam się 
do poszczególnych etapów według 
wskazanych wytycznych kurato-
rium. Na naukę poświęcałam wła-
ściwie każdą wolną chwilę.

Julita Kunicka przyznała, że 
uwielbia język niemiecki i nie trze-
ba było jej namawiać do udziału 
w konkursie organizowanym przez 
kuratorium oświaty. Sama zdecy-
dowała się podjąć wysiłek przygo-
towania się do startu w nim. Jak 
widać, opłaciło się to. Uczennica nie 
wiąże jednak swojej dalszej przy-
szłości wyłącznie z językiem nie-
mieckim. Planuje wybrać kierunek 
biologiczno-chemiczny, aby zostać 
stomatologiem. Umiejętności ję-
zykowe chce wciąż rozwijać. Chcia-
łaby także pozwiedzać Niemcy, bo 
nigdy nie miała jeszcze okazji.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. nadesłane

Wręczenie stypendiów odbyło 
się w Szkole Podstawowej w Bo-
brownikach. Podczas spotkania 
obecni byli dyrektorzy Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Bobrow-
nikach. Nie zabrakło także rodzi-
ców stypendystów. To właśnie im 
wójt gminy wręczył oficjalne listy 
gratulacyjne, ponieważ także dzię-
ki ich zaangażowaniu dzieci mogą 
się uczyć i rozwijać na tak znako-
mitym poziomie.

Część uczniów po raz kolejny 

odbierała stypendia. Niektórym 
udało się to pierwszy raz. Wspar-
cie finansowe ma być motywacją 
do nauki, a także formą odciąże-
nie rodziców, którzy chcą, aby ich 
dzieci się rozwijały, a nie zawsze 
mają na to środki.

– Chciałbym żeby jak najwię-
cej dzieci miało takie stypendia 
i cieszę się, gdy ich z każdym se-
mestrem przybywa. Uważam, że 
to dobra inwestycja. Z kolei rodzice 
są zadowoleni, bo ich dzieci mają 

kieszonkowe na własne wydatki – 
mówi Jarosław Poliwko, wójt gmi-
ny Bobrowniki.

Decydującym kryterium 
o przyznaniu stypendium jest 
średnia na poziomie minimum 
4,75 oraz wzorowe zachowanie. 
W kolejnym semestrze stypendiów 
może być jeszcze więcej, ponieważ 
przyznawane będą już od średniej 
4,6. Pułap zmniejszono ze względu 
na to, że nie będą już przyznawane 
stypendia sportowe.

Stypendia odebrała Julita 
Kunicka oraz Katarzyna Jaromir-
ska – uczennice gimnazjum. Ze 
szkoły podstawowej wyróżniono: 
Wiktorię Krygier, Wojciecha Parz-
niewskiego, Filipa Ciarkę, Patrycję 
Dankowską, Zuzannę Makowską, 
Alicję Stojak, Weronikę Wójcik, Se-
bastiana Kubiaka, Patrycję Stefań-
ską, Adama Krazińskiego, Amelię 
Pupkowską, Szymona Suchalew-
skiego, Tymoteusza Żabickiego, Ja-
kuba Gitnera.

Stypendium przyznawane 
jest z inicjatywy obecnego wójta, 
który zapoczątkował ich wypłaca-
nie w 2014 roku. Wynosi ono 50 zł 
miesięcznie i jest wypłacane przez 
całe kolejne półrocze od jego przy-
znania.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska
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Szansa na nowe życie
WYWIAD  O fundacji DKMS, rejestracji potencjalnych dawców szpiku, białaczce i przeszczepach 
z Aleksandrą Parczewską z fundacji DKMS Polska rozmawiała Lidia Jagielska 

– Spotykamy się podczas 
kolejnej akcji rejestracji po-
tencjalnych dawców szpiku 
w Lipnie. Akcję poprzedza 
kampania medialna i infor-
macyjna zachęcająca do za-
rejestrowania i oczekiwania 
na wykonanie gestu życia dla 
chorego bliźniaka genetycz-
nego. Dlaczego w Polsce wciąż 
tak mało ludzi decyduje się na 
to, by zostać dawcą szpiku?

– Przede wszystkim wynika 
to z niewiedzy. Większość osób, 
które chcą pomóc innym boi się, 
że ratując komuś życie, narażają 
swoje. Istnieje stereotyp zwią-
zany z oddaniem szpiku kostne-
go. Duża strzykawka, zastrzyk 
w kręgosłup i paraliż. Tymcza-
sem jest to nieprawda. Drugim 
czynnikiem są oczywiście finan-
se. Badania potencjalnych daw-
ców kosztują i nie są finansowa-
ne przez Ministerstwo Zdrowia, 
tylko ze środków własnych fun-
dacji, z darowizn od instytucji 
i osób prywatnych.

– Czego ludzie najczęściej 
się obawiają?

– Z doświadczenia wiemy, 
że ci, którzy chcą pomóc innym, 
obawiają się przede wszystkim 
o własne zdrowie i życie. A tak 
naprawdę zostanie dawcą szpi-
ku, to jedyne bycie dawcą, które 
nie wiąże się z oddaniem czegoś 
kosztem nas samych tak, jak to 
jest w przypadku oddania ner-
ki, czy wykorzystania narzą-
dów w przypadku stwierdzenia 
śmierci klinicznej dawcy. Ludzie, 
którzy chcą zostać dawcami szpi-
ku obawiają się, że będzie zwią-
zane to z kosztami. Na etapie 
rejestracji i badania materiału 
genetycznego w celu określenia 
cech zgodności antygenowej, na 
podstawie których poszukuje się 
zgodnego genetycznie bliźniaka, 
dawca nie ponosi kosztów bada-

nia. Jeśli oczywiście ktoś może 
wesprzeć fundację i oprócz re-
jestracji pokryć koszty badania, 
to jesteśmy bardzo wdzięczni. 
Natomiast wsparcie finansowe 
nie jest warunkiem dokonania 
rejestracji.

– Czy dawca ponosi jakie-
kolwiek koszty?

– Na etapie pobra-
nia komórek macierzystych 
z krwi obwodowej lub szpiku  
z talerza kości biodrowej daw-
ca nie ponosi żadnych kosztów. 
Zwracane są wszystkie koszty 
dojazdu do kliniki, ewentual-
nego pobytu w hotelu, koszty 
nieobecności w pracy, ewentu-
alne koszty opieki nad dziećmi 
w czasie zabiegu, etc. Należy 
pamiętać, że zostanie dawcą 
jest wolontaryjne i ustawowo 
nie może być z tego tytułu po-
bierane wynagrodzenie, zwraca-
ne są natomiast wszelkie koszty 
poniesione przez dawcę.

– Rejestracja w bazie po-
tencjalnych dawców to bardzo 
poważna decyzja. O czym po-
winna pamiętać osoba, która 
decyduje się na to, by dołą-
czyć do bazy DKMS i zostać 
potencjalnym dawcą?

– Zostanie potencjalnym 
dawcą to bardzo poważna decy-
zja, którą podejmujemy na całe 
życie. Należy pamiętać o tym, że 
rejestracja zajmuje chwilę, a po-
branie 4 ml krwi bądź wymazu 
z policzka nie boli, ale kiedyś, za 
rok, dwa, pięć czy dziesięć lat, 
dawca może otrzymać telefon 
z informacją, że jest pacjent, 
któremu być może można ura-
tować życie. Jest to moment, 
w którym możemy zrezygno-
wać. Jednak lepiej nie rejestro-
wać się, jeśli miałoby się okazać, 
że wśród ponad 29 milionów 
dawców na świecie, to właśnie 
my możemy uratować komuś 

życie.
– Jak wygląda sam prze-

szczep szpiku kostnego?
– Istnieją dwie metody 

pobrania. Jedna to stosowana 
w około 80 procentach pobrań 
zarówno w Polsce jak i na świecie 
to pobranie komórek macierzy-
stych z krwi obwodowej. Druga 
to pobranie szpiku z talerza ko-
ści biodrowej. O metodzie po-
brania decyduje lekarz dokonu-
jący przeszczepienia u pacjenta. 
Zanim dojdzie jednak do pobra-
nia, dawca musi przejść badania, 
których celem jest sprawdzenie 
jego stanu zdrowia, zarówno 
pod kątem bezpieczeństwa dla 
pacjenta jak i samego dawcy. 
W momencie ostatecznego po-
twierdzenia, że może dojść do 
przeszczepienia zarówno dawca 
jak i pacjent przygotowywani są 
do przeszczepienia. Na pięć dni 
przed przeszczepieniem pacjent 
dostaje chemioterapię, która ma 
spowodować obniżenie jego od-
porności do zera po to, aby jego 
organizm przyjął komórki obce. 
Jeśli na tym etapie dawca by się 
wycofał lub z jakiegokolwiek 
powodu nie mogłoby dojść do 
pobrania, a w efekcie do prze-
szczepienia, życie pacjenta było-
by zagrożone. W przypadku po-
brania komórek macierzystych 
z krwi obwodowej, na pięć dni 
przed pobraniem dawca przyj-
muje zastrzyki stymulujące pro-
dukcję komórek macierzystych 
szpiku, skąd przedostają się do 
krwi obwodowej, a następnie 
są z niej bezpośrednio pobie-
rane. Zastrzyki robi dwa razy 
dziennie sam dawca, albo pod-
skórnie poniżej pośladków, albo 
w brzuch. Robione są cieniutką, 
około 1-centymetrowej długości 
igiełką, przy czym wrażenie jest 
takie, jak przy ukąszeniu koma-
ra. Samo pobranie komórek od-

bywa się na drodze tzw. aferezy. 
Jest to zabieg przypominający 
autotransfuzję. Siedzą lub leżąc 
mamy wbite igły, jedną w zgię-
cie łokciowe, drugą w nadgar-
stek. Z przetaczanej krwi sepa-
rowane są komórki macierzyste. 
Cały zabieg trwa maksymalnie 4 
godziny, a ilość pobranego pły-
nu to mniej niż puszka Coca-
Coli. Po kilku godzinach odpo-
czynku możemy już normalnie 
funkcjonować nie odczuwając 
praktycznie żadnych skutków 
ubocznych.

– A druga metoda?
– Druga metoda, czyli po-

branie szpiku z talerza kości 
biodrowej wymaga już około 
2-dniowego pobytu w szpitalu, 
ponieważ zabieg wykonywa-
ny jest w pełnym znieczule-
niu. Dawca przyjmowany jest 
na oddział wieczorem w dniu 
poprzedzającym pobranie, na-
stępnego dnia rano odbywa 
się zabieg, który wraz z narko-
zą trwa maksymalnie godzinę. 
W trakcie zabiegu dawca leży 
na brzuchu, a dwóch lekarzy 
równolegle pobiera szpik z ta-
lerza kości biodrowej. To dwa 
dołeczki, które każdy ma powy-
żej pośladków. Następnego dnia 
po zabiegu dawca wypuszczany 
jest do domu. Szpik regeneruje 
się w ciągu dwóch tygodni.

– O czym należy informo-
wać DKMS po zarejestrowa-
niu?

– Ważne jest, żeby infor-
mować DKMS o wszelkich zmia-
nach adresowych, bo chodzi 
tutaj o jak najszybszy kontakt 
i ewentualnych zdrowotnych, 
a w przypadku kobiet o ciąży 
i ewentualnym terminie poro-
du. Kobiety w ciąży mogą do-
konać rejestracji, jednak kobie-
ty spodziewające się dziecka są 
blokowane w bazie fundacji na 
okres ciąży oraz  na 6 miesięcy 
po porodzie.

– Dołączając do bazy daw-
ców DKMS stajemy się poten-
cjalnym dawcą dla pacjentów 
tylko w Polsce, czy na całym 
świecie?

– Dołączając do bazy daw-
ców fundacji DKMS Polska mo-
żemy zostać dawcą dla pacjenta 
zarówno w Polsce jak i gdziekol-
wiek na świecie. Fundacja DKMS 
Polska zarządza pełnymi danymi 
osobowymi dawców jak również 
danymi sensytywnymi, czyli do-
tyczącymi stanu zdrowia. Zbiór 
danych osobowych prowa-
dzonych przez fundację DKMS 
Polska wpisany jest do księgi 
rejestrowej w GIODO (Główny 
Inspektorat Ochrony Danych 

Osobowych – przyp. red.) pod 
numerem 077862. Dane dawców 
w postaci anonimowej, wiek, 
płeć, wyniki typowania antyge-
nów HLA są przekazywane do 
bazy światowej BMDW. Poten-
cjalny dawca z Polski dostępny 
jest dla pacjenta z Niemiec, Au-
stralii, czy Norwegii, tak samo, 
jak potencjalny dawca z USA, 
Francji, czy też Włoch może ura-
tować życie pacjentowi z Polski.

– Jakie jest faktyczne ob-
ciążenie dla zdrowia dawcy, 
który ma „genetycznego bliź-
niaka” i decyduje się na odda-
ne swoich komórek macierzy-
stych?

– Fundacja DKMS Pol-
ska ma swoje korzenie 
w Niemczech, gdzie działa od  
26 lat. W tym czasie DKMS za-
czął działać w USA i Polsce stał 
się największą bazą potencjal-
nych dawców na świecie liczącą 
ponad 7 milionów potencjalnych 
dawców. Swoje komórki oddało 
blisko 60 tysięcy dawców. Każ-
dy z dawców zarejestrowanych 
w fundacji DKMS jest ubezpie-
czony, każdy przez dziesięć lat 
od momentu pobrania jest mo-
nitorowany pod kątem stanu 
zdrowia. Więc tak naprawdę bio-
rąc pod uwagę nasze 26-letnie 
doświadczenie oraz ilość ludzi, 
którzy fizycznie zostali dawca-
mi, nie możemy jednoznacznie 
powiedzieć, że są jakieś obciąże-
nia dla zdrowia dawcy.

– Ilu dawców w Polsce zo-
stało już zarejestrowanych za 
pośrednictwem DKMS Polska?

– W ciągu prawie 8 lat naszej 
działalności zarejestrowaliśmy 
i przebadaliśmy ponad jeden 
milion 70 tysięcy potencjalnych 
dawców. To w dalszym ciągu 
kropla w morzu potrzebujących, 
ale to kolejnych 1,07 mln, to są 
dane z lutego ubiegłego roku, 
potencjalnych szans na nowe 
życie. Już 3 888 osób z bazy fun-
dacji DKMS Polska oddało swoje 
komórki macierzyste, ratując 
życie pacjentom zarówno w Pol-
sce jak i na świecie.

– Czy dawcy szpiku są 
ubezpieczeni?

– Tak, dawcy są ubezpie-
czeni i to już w momencie do-
konywania rejestracji. Podczas 
rejestracji każdy dawca jest 
ubezpieczony na kwotę 50 000 
Euro, a w momencie zapytania 
o dawcę i uruchomienia pro-
cedury pobrania komórek ma-
cierzystych bądź szpiku każdy 
dawca ubezpieczony jest na 
kwotę 150 000 Euro.

– Dziękuję za rozmowę. 
Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Tak wyglądała akcja w Wielgiem

Ania Ceklarz

W niedzielę 4 marca w czterech miejscowościach w powiecie lipnowskim funda-
cja DKMS przeprowadziła akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostne-
go. Spotkania odbyły się w Lipnie, Chrostkowie, Wielgiem i Tłuchowie.

Tłuchowo/Wielgie

Włączyli się w pomoc

szukamy bliźniaka dla Ani
REGION  W niedzielę w Lipnie, Chrostkowie, Wielgiem i Tłuchowie odbyła się akcja „Dzień Dawcy Szpi-
ku dla Ani i innych”. W bazie DKMS zarejestrowało się 351 potencjalnych dawców szpiku. – Kto nie zdążył, 
może zarejestrować się w każdej chwili. Pakiet prześlemy pocztą, czekamy na zgłoszenia poprzez naszą 
stronę internetową – zachęca Magdalena Przysłupska z DKMS

W Polsce co godzinę stawia-
na jest komuś diagnoza: białacz-
ka, czyli nowotwór krwi. Dla wie-
lu pacjentów jedyną szansą na 
wyzdrowienie jest przeszczepie-
nie szpiku od dawcy niespokrew-
nionego. Na taką szansę czeka 
Ania Ceklarz, mieszkanka Lipna. 
Właśnie siedmiolatce była dedy-
kowana niedzielna akcja. U Ani 
Ceklarz rok temu zdiagnozowano 
białaczkę limfoblastyczną. Szan-

są dla dziecka jest znalezienie 
bliźniaka genetycznego i prze-
czep szpiku.

Mieszkańcy gminy Tłucho-
wo także postanowili zaangażo-
wać się w akcję. Do Gminnego 
Ośrodku Kultury, gdzie odbywa-
ła się rejestracja, przyszło ponad 
70 osób. Połowa tej puli doszła 
także z Wielgiego i okolic. Tam 
w godzinach 9-13 w domu stra-
żaka rejestrację prowadzili wo-

lontariusze pod kierunkiem Ka-
tarzyny Kwiecińskiej z Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Gminy Wiel-
gie. Ci, którzy przyszli, na pewno 
nie żałowali. Zdecydowanie nie 
było się czego bać, a na twarzach 
zarówno osób rejestrujących jak 
i rejestrowanych były szerokie 
uśmiechy. Wszyscy zgodnie mają 
nadzieję, że pomogą zarówno Ani 
Ceklarz jak i innym chorym.

(mb-g), fot. (ak)

Przybyło 351 osób
W niedzielę w czterech miej-

scowościach naszego regionu 
ludzie rejestrowali się w bazie 
DKMS. Na apel o pomoc naszej 
dzielnej Ani odpowiedziało 351 
osób. Kto nie zdążył, może za-
mówić pakiet do domu, dokonać 
wymazu (zgodnie z instrukcją/ 
z wewnętrznej ściany policzka 
i wysłać do DKMS. Szczegóły na 
stronie www.dkms.pl, rejestra-
cja@dkms.pl lub telefonicznie 22 
882 94 00. Kto nie może zostać 
dawcą z przyczyn np. zdrowot-
nych, może wesprzeć fundację 
finansowo, szczegóły www.dkms.
pl/przekaz-darowizne lub www.
dkms.pl/pl/1procent. Zarejestro-
wać się może każdy zdrowy czło-
wiek między 18. a 55. rokiem życia, 
ważący minimum 50 kilogramów. 
Na podstawie pobranej próbki 
(wymaz z błony śluzowej policzka) 
zostaną określone cechy zgodno-
ści antygenowej, a jeśli okaże się, 
że kod genetyczny dawcy zgadza 
się z kodem chorego, wtedy do-
chodzi do przeszczepienia. Im 
więcej osób zarejestruje się w ba-
zie, tym większa będzie szansa na 

– Akcję zadedykowaliśmy 
7,5-letniej Ani Ceklarz, miesz-
kance Lipna – mówi Aleksandra 
Parczewska z fundacji DKMS. – 
Miała we wrześniu rozpocząć 
naukę w szkole nr 3, w której 
też akcja się odbyła. Ania usły-
szała diagnozę: ostra białaczka 
szpikowa, jeszcze zanim po-
szła do szkoły, teraz trwa jej 
leczenie. Białaczka jest bardzo 
trudną chorobą nowotworową. 
W Polsce częściej niż co godzinę 
ktoś słyszy diagnozę: białaczka 
lub inny nowotwór krwi. Jedy-
nie 25 procent znajduje dawcę 
w  rodzinie, a 75 % musi zna-
leźć dawcę niespokrewnionego. 
W Polsce w fundacji DKMS jest 
zarejestrowanych już ponad 1,25 
mln osób. Wydaje się, że jest to 
dużo, ale przy tej częstotliwości 
zachorowań nadal jest to licz-
ba zbyt mała. We wszystkich 
rejestrach w Polsce jest zareje-
strowanych 1,3 mln osób. Każdy 
kolejny potencjalny dawca jest 
szansą na nowe życie. Już ponad 
4,8 tys. osób zostało dawcami 
faktycznymi z fundacji DKMS, 
a to bardzo nas cieszy.

znalezienie bliźniaka genetyczne-
go dla Ani i innych czekających na 
przeszczep szpiku kostnego.

Dramat Ani i jej rodziny
– Nasza 7-letnia córka cho-

ruje na ostrą białaczkę limfo-
blastyczną – opowiadają rodzice 
naszej dzielnej lipnowianki, która 
jest podopieczną fundacji pomo-
cy dzieciom i osobom chorym 
„Kawałek nieba”. – Od września 
poszła do pierwszej klasy. Nie-
spełna 4 tygodnie po rozpoczęciu 
szkoły Ania pewnego dnia źle się 
poczuła podczas zajęć. Zabrałam 
ją ze szkoły, wezwałam pogoto-
wie i znalazłyśmy się w szpitalu 
z rozpoznaniem rotawirusa. Po 
3 dniach nawadniania wypisano 
nas do domu z zaleceniem zaży-
wania witamin i elektrolitów. Po 
tygodniu odpoczynku Ania wróci-
ła do szkoły, ale dawnych sił już 
nie odzyskała. Stawała się coraz 
słabsza, bledsza i choć dzielnie 
spełniała swoje szkolne obowiąz-
ki, to po powrocie do domu od 
razu układała się do snu. Kolejna 
wizyta u pediatry i kolejne uspo-
kajanie przez panią doktor, że po 
rotawirusie tak bywa, że orga-
nizm jest spustoszony chorobą 
i nawet kilka tygodni może pozo-
stać wycieńczony. 13 października 
2017 r., gdy tylko odprowadziłam 
Anię do szkoły, od razu towarzy-
szył mi niepokój. Rano rozma-
wiałyśmy, że w weekend będzie 
mogła dłużej pospać i odpocząć. 
Podczas gdy córka była w szkole, 
umówiłam wizytę z kolejnym pe-
diatrą, dokąd zabrałam ją prosto 
ze szkoły. Już po wejściu do gabi-
netu pani doktor, której będę do 
końca życia wdzięczna, wydała się 
bardzo poruszona widokiem Ani. 
Wstępne oględziny, rzut oka na 

wyniki badań z pobytu w szpitalu 
na rotawirusa i wszystko jasne. 
Nikt wcześniej nie zwrócił uwagi 
na niską hemoglobinę. Natych-
miast zostałyśmy skierowane do 
szpitala w Toruniu w celu trans-
fuzji krwi. Zanim jednak do niej 
doszło, wykonano pełną morfolo-
gię i wtedy po raz pierwszy wyło-
niło się podejrzenie białaczki. Nie 
mogłam uwierzyć w słowa leka-
rza. Jak to? O czym pani do mnie 
mówi? Przecież moja córka mie-
siąc temu o własnych siłach po-
szła do Morskiego Oka i z powro-
tem! To niemożliwe! Nauczyła się 
jeździć na rowerze! To pomyłka!

Wyniszczające leczenie
Ale doktor kiwała tylko gło-

wą i dodała, że zostaniemy prze-
transportowane na oddział he-
matologii do Bydgoszczy i tam 
będzie reszta badań. Nie bardzo 
pamiętam pierwsze dni na od-
dziale hematologii. Wiem, że 
przychodzili do nas kolejni leka-
rze, rozmawiali ze mną, badali 
Anię, ale to było jak zły sen. Po 
3 dniach pobrano szpik. Rozmo-
wa z profesorem nie pozostawi-
ła cienia złudzeń. “Wasze dziecko 
ma raka. I jeśli nie rozpocznie-
my leczenia, to za kilka dni już 
jej może z wami nie być”. – Bez 
chwili wahania razem z mężem 
wyraziliśmy zgodę na wszystko, 
co proponowali lekarze. Zaczęły 
się badania, różne, wszystkie, aby 
wykluczyć jakiekolwiek przeciw-
wskazania do chemioterapii i jed-
nocześnie zlokalizować ewen-
tualne przerzuty. Ciągłe kłucia, 
transfuzje i znieczulenia bardzo 
zmieniły nasze dziecko. Serce mi 
pękało, łzy same płynęły. Z weso-
łej dziewczynki Ania stała się po-
ważnym, bacznie przyglądającym 

mi się dzieckiem, które w moich 
oczach szukało zapewnienia, że 
już nikt nic jej nie będzie robił – 
wspominają rodzice Ani.

Chemioterapia sprawiła, że 
organizm Ani utracił odporność. 
Wdała się sepsa, w jej wyniku trzy 
tygodnie spędzone w izolacji. Po 
trzech dniach rozpoznano grzy-
bicę płuc, tętno Ani sięgało 170. 
Kolejne dwa tygodnie przerwy 
w leczeniu. Organizm wyjałowio-
ny chemią łapał infekcje nawet 
w izolatce. Niestety przerwy w le-
czeniu zdarzają się nadal, bo Ania 
popada w tzw. dołki. Zbyt niska 
ilość płytek krwi już kilkukrot-
nie spowodowała zawieszenie 
chemioterapii, co napawa obawą 
o skuteczność leczenia. Strach 
towarzyszy bliskim Ani, którzy 
na oddziale spotkali bardzo dużo 
dzieci walczących ze wznowami 
chorób.

Walczą z całych sił
Za Anią bardzo tęskni 10-letni 

brat Piotrek, zmagający się z Ze-
społem Asspergera i choć ciężko 
mu zrozumieć, czemu nie ma jej 
w domu, to dzielnie znosi rozłąkę. 
Piotrem zajmuje się tata, który 
musiał zrezygnować z pracy. Obaj 
dojeżdżają do Ani i jej mamy po 
100 kilometrów, kiedy tylko się da. 
Pielęgnacja Ani, dieta której musi 
przestrzegać, leki oraz środki hi-
gieny stanowią niemały wyda-
tek, dlatego ważne jest wsparcie 
finansowe w walce o powrót Ani 
do zdrowia. Szczegóły na stronie 
www.kawalek-nieba.pl i w tym 
numerze CLI w relacji z koncertu 
serc.

Do tematu wrócimy.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane
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Konkurs organizowany jest 
co roku przez ZST. Tym razem to 
już ósma edycja. Celem projektu 
jest promowanie kobiet sukcesu, 
zwiększanie ich pewności siebie 

i wiary we własne możliwości, 
a także inspirowanie ich do działa-
nia poprzez spotkania i warsztaty 
z ciekawymi ludźmi.

Przed uczestnikami konkur-

su stało trudne zadanie. Musieli 
bowiem przygotować wywiad in-
spirowany tytułem książki „Kobie-
ta na swoim” autorstwa Joanny 
Czerskiej-Thomas i Justyny Nie-

bieszczańskiej. To doskonały po-
radnik dla przyszłych i obecnych 
kobiet biznesu. Do jury konkursu 
w składzie Iwona Kępińska, Marcin 
Jaworski i Janusz Wacławiak wpły-
nęło kilkanaście prac. Komisja po 
długich naradach zdecydowała się 
przyznać pierwsze miejsce Marty-
nie Tomczak. Drugie miejsce wy-
walczyły ex aequo Anita Stefańska 
i Małgorzata Bogucka. Jury nie 
przyznało trzeciego miejsca, jed-
nak praca Aleksandry Krajewskiej 
zasłużyła na wyróżnienie.

Podczas spotkania pisarki do-

radzały i inspirowały do tworzenia 
własnych biznesów. Każdy kto za-
pragnął mieć poradnik w swej do-
mowej biblioteczce, mógł go zaku-
pić w czasie trwania uroczystości.

Tematem przewodnim gali 
były oczywiście zagadnienia do-
tyczące kobiety. Uczestnicy zasta-
nawiali się nad ich rolą we współ-
czesnym świecie i jej traktowaniu 
przez mężczyzn. Obraz bohaterek 
spotkania został ukazany m. in. 
oczami Joanny Kołaczkowskiej 
z kabaretu Hrabi.

(mb-g)

Już ruszyła kolejna, szesna-
sta edycja popularnego wśród li-
teratów z całej Polski konkursu 
poetyckiego organizowanego nie-
przerwanie przez skępską książ-
nicę publiczną. Na przesłanie lub 
osobiste złożenie kompletu wier-
szy młodzi poeci mają czas do 23 
kwietnia. Organizatorzy czekają na 
zgłoszenia. Potem zacznie się ana-
liza formalna, prace jurorskie i 9 
czerwca poznamy kolejnych laure-
atów prestiżowego konkursu.

– Zapraszam do udziału mło-
dych poetów z całej Polski, ale liczę 
też niezmiennie na odzew naszych 
lokalnych talentów – mówi ini-
cjator konkursu, poeta i dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Skępem Jerzy Kowalski. 
– Celem naszego konkursu jest 
pobudzenie wrażliwości poetyckiej 
i aktywności twórczej w dziedzinie 
poezji wśród dzieci i młodzieży, 
konfrontacja twórczości poetyc-
kiej, promowanie młodych twór-
ców.

Będą cenne nagrody
Wiersze oceniane będą ano-

nimowo przez doświadczonych 

poetów. W każdej z dotychczaso-
wych edycji uczestniczyło około 
100 poetów, chociaż były też lata 
rekordowe z blisko 160 młodymi 
twórcami. W kwietniu dowiemy 
się, ile zgłoszeń wpłynie teraz. 
Nazwiska i miejsca zamieszkania 
twórców poznamy dopiero po oce-
nie i wybraniu najlepszych wierszy. 
Jurorzy czytać będą bowiem dzieła 
anonimowych autorów legitymu-
jących się godłem. Na laureatów 
czekają cenne nagrody, publikacja 
utworów konkursowych w tomi-
ku poezji i udział w wiosennej gali 
poetyckiej twórców z całej Polski 
w malowniczym Skępem.

– W tym roku patronuje nam 
marszałek województwa kujawsko-
pomorskiego, starosta lipnowski 
i burmistrz miasta i gminy Skępe 
– mówi pomysłodawca konkursu 
Jerzy Kowalski. – Spotkanie z lau-
reatami tegorocznej edycji i fun-
datorami nagród zaplanowaliśmy 
na 9 czerwca. Warto spróbować, 
zachęcam. Ja też zaczynałem moją 
przygodę z poezją właśnie w takim 
konkursie. Wiersze nadesłane lub 
przyniesione do naszej biblioteki 

do 23 kwietnia oceniać będzie czte-
roosobowa komisja konkursowa.

Liczni sponsorzy
Fundatorami nagród są posło-

wie, senatorowie z regionu, włoda-
rze gmin, organizacje, firmy, banki.

Dzięki temu wydarzeniu lite-
rackiemu Skępe znane jest w ca-
łej Polsce. Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki im. Gustawa Zielińskiego 
z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem młodych 
poetów. Swoją literacką drogę za-
czynali tu ludzie z różnych zakąt-
ków kraju.

– Życie się toczy, czas ucieka, 
a my organizujemy konkurs już po 
raz szesnasty i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne młode talenty 
poetyckie – mówi dyrektor biblio-
teki Jerzy Kowalski. – W konkursie 
może wziąć udział każdy piszący, 
niebędący członkiem profesjonal-
nego związku twórczego, w wieku 
od 10. do 21. roku życia. Tematyka 
utworów jest dowolna.

Jest więc znowu szansa na 
spróbowanie swoich sił i poddanie 
pod ocenę profesjonalistów wier-
szy, być może schowanych gdzieś 

na dno szuflady. Każdy młody po-
eta może przesłać (na adres Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 
Skępe) w nieprzekraczanym ter-
minie do 23 kwietnia (decyduje 
data stempla pocztowego) zestaw 
trzech wierszy, które nie były 
wcześniej publikowane w wydaw-
nictwach zwartych, czasopismach 
ogólnopolskich, internecie oraz nie 
zostały nagrodzone w innych kon-
kursach.

Piętnaście edycji za nami
W piętnastu edycjach konkur-

su jurorzy mieli możliwość ocenia-
nia twórczości poetów z różnych 
zakątków Polski. Zapewne tak bę-
dzie i w tym roku, bowiem konkurs 
ma już swoją markę, a niektórzy 
uczestnicy wracają do Skępego na 
wielką ucztą poetycką po kilka-
kroć.

Prace konkursowe muszą być 
napisane wyłącznie pismem dru-
kowanym (przy pomocy kompute-
rowego edytora tekstu) w czterech 
egzemplarzach (każdy wiersz na 
papierze o formacie A-4). Nadsy-
łane na konkurs zestawy wierszy 
powinny być opatrzone godłem 
(rodzaj pseudonimu, znak rozpo-
znawczy umieszczony pod wier-
szem). Nazwisko, imię, dokładny 
adres, numer telefonu oraz wiek 
należy umieścić w osobnej, zaklejo-
nej kopercie (wiek autora umieścić 
należy również na kopercie z wier-
szami oraz obok godła pod wier-
szem) opatrzonej takim samym 
godłem i dołączyć do zestawu 
wierszy. Prace będą oceniane bo-
wiem w odpowiednich kategoriach 
wiekowych. Na kopercie uczestnicy 
muszą koniecznie dopisać: „Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki”.

130 uczestników 
w ubiegłym roku
– Na konkurs w minionym 

roku wpłynęło 130 zestawów wier-
szy nadesłanych przez uczestników 
w przedziale wiekowym 10-21 lat – 
mówi Jerzy Kowalski. – Zgodnie 
z regulaminem każdy zestaw wi-

nien zawierać trzy wiersze. Łącznie 
nadesłano 387 wierszy. Jeden ze-
staw zawierał jeden wiersz, jeden 
zestaw zawierał dwa wiersze. Przy-
jęliśmy ocenę wierszy w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: od 10. do 15. 
roku życia włącznie i od 16. do 21. 
roku życia włącznie. W młodszej 
kategorii wiekowej jurorzy prze-
czytali 96 zestawów wierszy (łącz-
nie nadesłano 285 wierszy), w star-
szej kategorii 34 zestawy wierszy 
(łącznie nadesłano 102 wiersze).

Wiersze czytali i oceniali: Je-
rzy Kowalski (dyrektor Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Skępem, poeta), Monika Ko-
walska (nauczyciel, poetka), Edyta 
Czachorowska (nauczyciel) i Zbi-
gniew Żuchowski (nauczyciel, po-
eta). Wszystko wskazuje na to, że 
i w tym roku jury będzie obrado-
wać w tym składzie.

Pod patronatem CLI
Organizatorzy nie zwracają 

nadesłanych tekstów i zastrzegają 
sobie prawo do publikowania na-
grodzonych i wyróżnionych wier-
szy bez zgody autorów. Zwycięzcy 
i osoby nagrodzone zobowiązane 
są do osobistego odbioru nagród 
w dniu uroczystego wręczenia 
ich (bądź za zgodą organizatorów 
w innym terminie uzgodnionym 
z dyrektorem biblioteki). W przy-
padku nieodebrania nagrody or-
ganizatorzy zastrzegają, iż nagrody 
nie będą wysyłane do laureatów 
(z wyjątkiem szczególnych uzasad-
nionych przypadków). Nieodebra-
ne nagrody przepadają na poczet 
przyszłych edycji Konkursu Po-
etyckiego im. Gustawa Zielińskiego 
w Skępem.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy skępskiej 
książnicy pod numerem telefonu 
54 287 70 15. Patronem medialnym 
konkursu niezmiennie jest tygo-
dnik CLI. Relację z gali zamieścimy 
tradycyjnie na naszych łamach. Do 
tematu wrócimy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Jurorzy już czekają na wiersze, a Jerzy Kowalski zachęca do nadsyłania zgłoszeń

Lipno

Kobiety sukcesu w ZST
5 marca w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbyła się gala VIII edycji konkur-
su powiatowego „Kobiety wysokich lotów”. W tym roku szkolny projekt inspiro-
wany był książką autorstwa Joanny Czerskiej-Thomas i Justyny Niebieszczańskiej, 
zatytułowanej „Kobieta na swoim”.

Poeci chwycą za pióro
SKĘPE  Ruszyła XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego organizowa-
nego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. – Na wiersze młodych poetów w wieku od 10 
do 21 lat czekamy do 23 kwietnia – mówi inicjator słynnych literackich zmagań Jerzy Kowalski
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dokończenie ze str. 1
– Chcę też uspokoić, że je-

steśmy firmą w 100 procentach 
z polskim kapitałem. Działamy 
w ramach prawa i jeśli decyzje 
środowiskowe będą dla nas nega-
tywne, odstąpimy od inwestycji – 
zapewnia Jacek Jagiełłowicz, przed-
stawiciel potencjalnego inwestora, 
firmy Gobarto.

Jego zdaniem nie chodzi o bu-
dowę fermy w centrum wsi, a wy-
łącznie w kompleksie leśnym, aby 
nie wchodzić do centrum miejsco-
wości. Gobarto chce wybudować 
fermę loch, by produkować prosię-
ta o wadze do 25 kg. Będą one wy-
jeżdżać bądź na inne fermy, bądź 
na pozostałe budynki w tym kom-
pleksie. Docelowo ma ich być 20 
tysięcy sztuk. Poza zatrudnieniem 
na stałe na dobrych warunkach 50-
60 osób potencjalny inwestor gwa-
rantuje wybudowanie biogazowni 
w celu neutralizacji nieprzyjemne-
go zapachu.

– Produkt, który powstaje po 
fermentacji jest praktycznie bez-
wonny, poza tym jest to dobry 
produkt rolniczy, który tutejsi go-
spodarze będą mogli od nas naby-
wać po preferencyjnej cenie. Nasze 
obiekty są szczelne i bezpieczne 
dla ludzi i środowiska. Obiekt nie 
będzie w żaden sposób oddziały-
wał na wodę, las, przyrodę. Jeśli są 
w okolicy producenci trzody chlew-
nej, zapewniam, że nie wpłynie to 
negatywnie na ich produkcję. Je-
steśmy w stanie podpisać umowy 
i odbierać od państwa zwierzęta 
– dodaje Jagiełłowicz.

Biogazownia od razu
Po części wstępnej przyszedł 

czas na otwartą dyskusję. Pierwsze 
pytanie padło ze strony radnego 
Franciszka Jankowskiego. – Czy 
biogazowania będzie od razu? – za-

pytał Jankowski.
– Powstanie biogazowni będzie 

warunkiem budowy fermy. Nie ma 
możliwości, że najpierw uruchomi-
my produkcję, a dopiero potem bę-
dziemy budować biogazownię. To 
są procesy zależne – wyjaśnił Łu-
kasz Tomaszewski z firmy Gobarto.

Z kolei radna i sołtys Czarne-
go Marianna Zaborowska zapytała 
o to, co będzie z drogami. W odpo-
wiedzi usłyszała, że wszędzie tam 
gdzie Gobarto ma obiekty, funk-
cjonuje bardzo dobrze z lokalnymi 
społecznościami. Firma pomaga fi-
nansowo, towarowo, nie odżegnuje 
się od napraw dróg, jeśli jest taka 
potrzeba. Ponadto zapewniono, 
że są alternatywne dwa wjazdy na 
działkę. Rozważane jest, który bę-
dzie najmniej uciążliwy. Poza tym 
pamiętajmy, że zarządca drogi ma 
prawo zmusić tego, kto drogi nisz-
czy, do ich naprawy.

Co z zatrudnieniem?
Kolejna paląca kwestia to obie-

cywane etaty. – Zapewniacie za-
trudnienie kilkudziesięciu osób, ale 
fermy są dziś zautomatyzowane. 
Do czego będą potrzebni pracow-
nicy? – pytała radna Bożena Kar-
bowska.

– Fermy są zautomatyzowane 
po to, by mogło na nich pracować 
tylko 50 osób. Gdyby nie to musia-
łoby to być 120-140 osób. Bardzo 
wiele rzeczy robi za nas komputer, 
ale są potrzebni też ludzie. Bardzo 
ważnym działem jest sektor rozro-
du i tutaj muszą być ludzie. Te 50 
osób będzie miało co robić – odpo-
wiedział Jagiełłowicz.

Jak wiadomo, wśród mieszkań-
ców gminy niekoniecznie jest wiele 
osób z kwalifikacjami. Jednak i na 
to Gobarto zdaje się mieć recep-
tę. – Struktura na fermie wygląda 
tak, że jest kierownik i jedna-dwie 

osoby w rodzaju brygadzistów. 
Pozostali to pracownicy produk-
cji. Tak naprawdę tylko kierownika 
ciężko pozyskać lokalnie. Robimy 
szkolenia, mamy 7 ferm, na któ-
rych możemy szkolić ludzi. Zależy 
nam na osobach, które będą chcia-
ły pracować. Wykształcenie jest 
sprawą drugorzędną. Podczas bu-
dowy, która potrwa dwa lat, także 
będziemy potrzebować mnóstwo 
rąk do pracy – zapewnia Łukasz 
Tomaszewski.

Bronią przyrody
Poza aspetkami czysto eko-

nomicznymi dla mieszkańców Pia-
seczna i okolic ważna jest ekologia. 
Temat jako pierwsza wywołała. 
Elżbieta Derlach. – Czy wycinka 
drzew, która już się odbywa, jest 
pod tę inwestycję? Co z emisją za-
pachową i przenikania ścieków do 
wód gruntowych? Czy posiadacie 
ocenę oddziaływania na środowi-
sko i czy już podjęto prace projek-
towe? Co z naszym jeziorem, które 
jest obok? Co z obszarami Natura 
2000? – dopytywała kobieta.

– W domyśle wycinka jest pro-
wadzona pod inwestycję, ale wła-
ścicielem działek jest nasza spółka 
i bez względu na to co będzie da-
lej, podjęliśmy decyzję o wycince. 
Mamy na to zgodę, poza tym robi-
my nasadzenia zastępcze. Dookoła 
będą nowe drzewa, teren zostanie 
uporządkowany – tłumaczy Janusz 
Kasjańczuk, wiceprezes zarządu 
Commercial Investments S.A., wła-
ściciela terenu w Piasecznie 23.

Na pytania o zaawansowanie 
sprawy przedstawiciele Gobarto 
poinformowali, że nie ma jeszcze 
żadnych prac, że jest to początek 
drogi. Nie ma zleconego rapor-
tu oddziaływania na środowisko. 
Jest za to rozeznanie, wiedza, że w 
okolicy jest czyste jezioro. Dopiero 

przeprowadzenie całego procesu 
da odpowiedź, czy można będzie 
zlokalizować tam fermę. Potencjal-
ny inwestor zapewnia też, że nie 
będzie również przenikania do wód 
gruntowych. Pod tym względem 
gwarantuje pełne bezpieczeństwo. 
Sama ekspertyza środowiskowa 
zdaniem Tomaszewskiego będzie 
wymagała około rocznych badań 
przyrodniczych

W planach jest inwestycja na 
5 działkach. Trzy z nich są w kom-
pleksie byłej ubojni. Są też dwie 
działki położne obok w lesie, tam 
planuje się fermę tuczu. Zgodnie 
z przypuszczeniami na spotkaniu 
dominowali przeciwnicy inwesty-
cji. Jeden z nich (nie przedstawił się, 
zabierając głos – red.) namawiał do 
zablokowania inicjatywy.

Nie pozwólmy na to
– Czy zastanawialiście się co 

z odpadami produkowanymi przez 
fermę? Co z ekologią, z jeziorem? 
Teren okolicy jest podmokły. Nie 
wierzę w hermetyczne zamknięcie 
obiektu, gdzieś na pewno będzie 
się to wydostawało. Skąd wezmą 
wodę? Tych parę etatów i trochę 
pieniędzy to nieporównywalne 
straty względem tego co się tu bę-
dzie działo. Apeluję, absolutnie nie 
zgadzajmy się na tę inwestycję – 
mówił starszy mężczyzna.

– W jakiś sposób trzeba pro-
wadzić produkcję. Wiem, że najle-
piej robić to 100 km od zabudowań. 
Nie wchodźmy w tematy demago-
giczne. Zapraszam na nasze obiek-
ty, które funkcjonują od dziesiątek 
lat. Cały czas jest tam prowadzo-
na produkcja. Nie ma biogazow-
ni, a jest tam normalne życie. Nie 
róbmy obrazu, że stawiamy fermę, 
a za parę lat jest śmierć i pożoga 
– odpowiadał Jacek Jagiełłowicz, 
przedstawiciel potencjalnego inwe-
stora, firmy Gobarto.

Zadano też pytanie co z pa-
dłymi zwierzętami. Ludzi martwią 
owady i przede wszystkim smród. 
– Przy wywozie zwierząt to jest nie 

do wytrzymania. Działki, które ku-
piliśmy, stracą na wartości – mar-
twi się obecna na zebraniu kobieta 
(także się nie przedstawiła – red.).

– Jeśli chodzi o padlinę, obec-
nie przepisy zabraniają palenia. Przy 
tego typu fermach padła zwierzyna 
jest zbierana, przyjeżdża stosowna 
firma z zewnątrz i to wywozi. Je-
śli chodzi o muchy, one oczywiście 
są, ale trzymamy to pod kontrolą. 
Podobnie jeśli chodzi o szczury. 
Na takich obiektach mamy ok. 200 
stanowisk kontrolnych. Transport 
jest niezbędny, nikt nie wymyślił 
nic lepszego. Ale nie przesadzajmy, 
że samochody będą jeździły bez 
przerwy. Smród przy transporcie 
jest, ale mimo to wszyscy żyjemy – 
zakończył przedstawiciel Gobarto.

Co dalej?
Wydźwięk spotkania jest oczy-

wisty. Mieszkańcy Piaseczna i oko-
lic są przeciwni inwestycji. Jednak 
z drugiej strony trudno oprzeć się 
wrażeniu, że tak naprawdę prze-
ciwnych jest kilka bezpośrednio za-
interesowanych osób. Mogą to być 
właściciele pobliskich działek re-
kreacyjnych, niekoniecznie miesz-
kańcy gminy. W zasięgu wzroku 
w sąsiedztwie dawnej ubojni są tyl-
ko jedne zabudowania mieszkalne. 
Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, 
zostanie tylko budynek biurowy. 
Pozostałe obiekty zostaną rozebra-
ne, pobudowane będą nowe fer-
my. Realna perspektywa budowy 
chlewni to pięć lat.

Czy kilkadziesiąt etatów i po-
datki dla gminy będą ważniejsze 
niż spodziewane niedogodności? 
Czy miejscowi będą w stanie zatkać 
nosy i przymknąć oczy na trans-
porty świń i jednak nie zablokują 
inwestycji? Czy może ekologia i es-
tetyka będą więcej znaczyć niż war-
tości materialne? Przekonamy się 
w niedalekiej przyszłości. O sprawie 
będziemy informować na bieżąco. 

Tekst i fot.
Andrzej Korpalski

Drugi festiwal dla wyklętych

Burza na spotkaniu...

17 marca w kinie Nawojka odbędzie się II Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Żołnie-
rze wyklęci”. Soliści mogą zgłaszać się do konkursu wokalnego tylko do 9 marca.

Lipno

GMINA WIELGIE

Wydarzenie jest konkur-
sem wokalnym tematycznie 
poświęconym żołnierzom pol-
skiego powojennego podziemia 
niepodległościowego, bohate-
rom stawiającym opór służbie 
bezpieczeństwa ZSRR oraz pol-
skim władzom komunistycznym. 
Wartości przez nich wyznawane 

takie jak patriotyzm oraz zaan-
gażowanie w obronę polskości są 
godne upamiętnienia i uczczenia. 
Zgłoszenia do udziału w konkur-
sie przyjmować będziemy do 9 
marca, czyli najbliższego piątku.

Organizatorami festiwalu 
są: Miejskie Centrum Kultural-
ne w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, 

tel. 54 287 24 40 i Stowarzyszenie 
Historyczno-Patriotyczne „Toż-
samość”. Celem konkursu jest 
promocja młodych talentów i 
polskiej twórczości o tematyce 
patriotycznej, zdobywanie do-
świadczeń scenicznych, kształto-
wanie umiejętności współzawod-
nictwa. Uczestników drugiego 
ogólnopolskiego festiwalu mogą 
zgłaszać szkoły, domy kultury, 
placówki kulturalno-oświatowe 
oraz osoby prywatne. Uczestnicy 
przygotować mają jedną piosen-
kę w języku polskim odpowied-
nio dobraną do wieku uczest-
nika, umiejętności wokalnych 
oraz tematyki organizowanego 
festiwalu. Wstępna kwalifikacja 

będzie się odbywać na podstawie 
przesłanych nagrań DEMO.

– O zakwalifikowaniu się do 
finału festiwalu poinformujemy 
drogą mailową oraz na stronie 
internetowej MCK w Lipnie – 
informują organizatorzy. – Wy-
konawcom może towarzyszyć 
akompaniament na żywo lub 
podkład muzyczny nagrany na 
płycie CD w formacie audioa. 
Zgłoszenie wykonawców odby-
wa się poprzez przesłanie karty 
zgłoszenia do 9 marca na ad-
res podany MCK. Karty powin-
ny posiadać pieczątkę placówki 
delegującej lub czytelny podpis 
opiekuna, dane kontaktowe oraz 
dołączone CD z nagraniem DEMO. 
Werdykt oraz przyznane nagrody 
nie podlegają odwołaniu. Karty 
nadesłane po terminie nie będą 
uwzględniane.

Uczestników będzie oceniała 
Komisja Artystyczna powołana 
przez organizatora konkursu, 

wokaliści przyjeżdżają na koszt 
własny. Ocenie będzie podlegał 
dobór repertuaru, umiejętno-
ści wokalne oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Konkurs będzie 
odbywał się w kategoriach wie-
kowych uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych, klas VII i gimna-
zjalistów, uczniów szkół śred-
nich i osób dorosłych. Impreza 
rozpocznie się 17 marca o godzi-
nie 10.00 w kinie Nawojka, ulica 
Mickiewicza 33, Lipno. Konkurs 
przeznaczony jest tylko dla so-
listów. Istnieje możliwość zare-
zerwowania noclegów w Hotelu 
Korona w Lipnie.

Zgłaszać swój udział do kon-
kursu można do 9 marca. 17 mar-
ca odbędzie się drugi festiwal 
„Żołnierze wyklęci”. Już dzisiaj 
zapraszamy. My też tam będzie-
my, a relację opublikujemy na 
łamach CLI.

Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Przepisy o ograniczeniu handlu już obowiązują 

Z początkiem marca weszło w życie prawo ograniczające 
handel w niedziele. Zgodnie z nowymi przepisami, w tym 
roku, w każdym miesiącu, będę po dwie handlowe niedzie-
le, w 2019 – po jednej na miesiąc, a od 2020 roku będzie 
można handlować w niedzielę tylko w siedmiu przypadkach: 
w dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia, jedną 
przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, 
czerwca i sierpnia. Pierwsza niedziela bez handlu przypada 
już 11 marca. 

Będą kary za polskie obozy śmierci

Od 1 marca obowiązuje nowelizacja ustawy o Instytu-

cie Pamięci Narodowej, która zakłada karę więzienia 

za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu 

odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez na-

zistowskie Niemcy. W ustawie można przeczytać: „kto 

publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Pol-

skiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub 

współodpowiedzialność za popełnione przez III Rze-

szę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (...) lub za inne 

przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojo-

wi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób 

rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych 

sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub 

karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

Zarejestrujemy dziecko przez internet

W miniony czwartek Sejm RP uchwalił nowelizację usta-
wy o ewidencji ludności. Wprowadza ona m.in. możliwość 
zgłoszenia narodzin dziecka przez internet, bez koniecz-
ności wizyty w urzędzie. Zgłoszenie będzie musiało zawie-
rać oświadczenie o wyborze imienia dla malucha. Po zare-
jestrowaniu przez kierownika USC-u, do osoby zgłaszającej 
urodzenie zostanie odesłany, w formie elektronicznej lub 
papierowej, odpis aktu urodzenia dziecka a także powia-

domienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie 
o zameldowaniu. Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 

tego roku.

Nowe zasady zbiórek publicznych?
Do konsultacji międzyresortowych i społecz-nych tra� ł projekt ustawy o prowadzeniu zbió-rek publicznych. Jeden z podstawowych zapi-sów zakłada, że minister (właściwy do spraw administracji publicznej) będzie mógł zabloko-wać zbiórkę, gdy jej cel będzie „sprzeczny z za-sadami współżycia społecznego lub naruszał ważny interes publiczny”. Obecnie organizacja zbiórki wymaga tylko rejestracji na portalu – zbiorki.gov.pl.

Rząd proponuje tzw. ustawę degradacyjną

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. 
Proponowane przepisy zakładają możliwość pozbawiania stopni woj-
skowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. 
KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienio-
nych w ustawie lustracyjnej. Prawo obejmie także wszystkich członków 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy stracą stopień wojskowy 
z mocy prawa, a więc  również generałów: Wojciecha Jaruzelskiego 
i Czesława Kiszczaka. Pozbawianie stopnia wojskowego będzie nastę-
powało w drodze postanowienia ministra obrony narodowej. Ustawa 
nie obejmie żołnierzy czynnych zawodowo.

Infolinia dla pacjentów

We wtorek 6 marca ruszyła infolinia ekspercka 
Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pozarzą-
dowych – „Łączy nas pacjent”. Za jej pomocą 
specjaliści z różnych dziedzin będą udzielać tele-
fonicznych porad dotyczących określonych cho-
rób. Informację o najbliższych dyżurach przedsta-
wicieli organizacji pacjentów można znaleźć pod 
adresem: www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-
ngo.

Karta Dużej Rodziny w telefonie

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podaje, że rodziny, które posia-
dają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą już złożyć wniosek o aplikację 
mobilną mKDR. Jest on dostępny na platformie – empatia.mrpips.gov.pl. 
Po zalogowaniu się i wybraniu rodzaju wniosku („Wniosek o Kartę Dużej 
Rodziny”) oraz gminy, do której chcemy wysłać wniosek, zobaczymy dwie 
opcje do wyboru – pełny tryb składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, 
który umożliwia złożenie dowolnego wniosku z zakresu Karty Dużej Ro-
dziny oraz uproszczony tryb składania wniosku. Ten drugi przeznaczony 
dla tych rodzin, które mają już Karty Dużej Rodziny i chcą jedynie mieć ich 
mobilne, elektroniczne wersje.
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Zakupy ze wschodu
RYNEK  W związku z różnicą cen, coraz większą popularność, 
zwłaszcza na wschodzie Polski, zyskują rosyjskie nawozy. Rodzi-
mi producenci nawołują do „patriotyzmu konsumenckiego” 

Dane ekonomiczne wska-
zują, że import nawozów zza 
wschodniej granicy od kilku lat 
rośnie. Nawozy z Rosji są tańsze 
i tym kuszą rolników. Różnica 
cen dochodzi do ok. 10 proc. 
Jeszcze 7 lat temu kupowaliśmy 
z Rosji 15 tys. ton. W 2016 roku 
było to już 181 tys. ton. Wiele 
osób porównuje sytuację z na-

Wydarzenia

Przedświąteczne 
kiermasze
18 marca w Toruniu, a 24 marca w Przysieku odbędą 
się jarmarki wielkanocne.wozami do tej z węglem. Tu tak-

że surowiec ze wschodu zdobył 
wielu klientów nie tylko ceną, 
ale i dostępnością.

Przedstawiciele polskich 
przedsiębiorstw produkcyjnych 
obecnie wskazują, że właściwe 
byłoby zastosowanie embarga 
na wschodnie nawozy. W mię-
dzyczasie zaleca się „patriotyzm 

konsumencki”, czyli wybiera-
nie produktów rodzimych firm. 
Polski przemysł na trudności 
z konkurowaniem z Rosją. Cho-
dzi o ceny gazu, który przecież 
importujemy z Rosji. Tymcza-
sem połowa kosztów produkcji 
nawozów to cena gazu ziemne-
go. 

(pw)

Kiermasz w Przysieku pro-
muje lokalne i regionalne tra-
dycje oraz zwyczaje wielkanoc-
ne. To tu możemy oglądać bądź 
kupić wytwory pracy twórców 
ludowych i przetwórców eko-
logicznych. W czasie imprezy 
ogłoszone zostaną wyniki kon-
kursu na najpiękniejszą pisankę. 
Wystawcy mogą zgłaszać się do 

KRUS

PIT dla rolnika emeryta
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wysłała rolnikom – emery-
tom i rencistom PIT-y. 

PIT-y trafiły do ponad milio-
na osób, które w minionym roku 
pobrały jakiekolwiek świadczenie 
z KRUS. Emeryt lub rencista, któ-
ry otrzymał tego typu przesyłkę, 
a nie osiągnął żadnego innego 
przychodu podlegającego opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych (dochód z go-
spodarstwa rolnego nie wchodzi 

do tego przychodu), nie musi skła-
dać w urzędzie skarbowym dodat-
kowego zeznania podatkowego. 

Inaczej rzecz ma się w przy-
padku tych emerytów i renci-
stów, którzy otrzymali z KRUS 
formularz PIT-11A. Oni powinni 
sami złożyć zeznanie podatkowe 
(formularz PIT-36 lub PIT-37) we 
właściwym urzędzie skarbowym 

(bądź drogą elektroniczną) do 30 
kwietnia 2018 r. 

Zeznanie podatkowe lub 
oświadczenie na druku PIT-OP 
składa również emeryt/rencista, 
który zdecyduje się na przekaza-
nie 1 proc. podatku należnego na 
rzecz wybranej organizacji pożyt-
ku publicznego.

(pw)

Uprawa

Granice wytrzymałości
Mamy za sobą najmroźniejszy okres tegorocznej zimy. Dziś nieco więcej 
o tzw. temperaturach granicznych, które uprawy są w stanie przetrwać. 

Zimę najlepiej znoszą zbo-
ża. Żyto, które jest uprawiane 
na ziemiach polskich od wie-
ków, potrafi wytrzymać mrozy 
na poziomie minus 30 stopni 
Celsjusza. Oczywiście to maksy-
malna wartość. Wiele zależy od 
tego, czy rośliny zdołały zahar-
tować się przed zimą, czy były 
odpowiednio wcześnie posiane 
oraz od kilku innych czynników. 
Nieco mniej odporna jest psze-
nica ozima. Jej temperatura gra-
niczna to minus 20 stopni Cel-
sjusza. W przypadku jęczmienia 

ozimego jest to minus 15 stopni 
Celsjusza. 

W naszym województwie 
ostatnie dni charakteryzował 
brak pokrywy śnieżnej oraz 
temperatury spadające poni-
żej minus 15 stopni Celsjusza. 
Po objeździe terenu można za-
uważyć, że na niektórych plan-
tacjach już widać utratę koloru. 
Są to przede wszystkim uprawy 
rzepaku. W jego przypadku tem-
peratura graniczna to minus 18 
stopni bez śniegu oraz minus 
23 stopnie pod grubą warstwą 

śniegu. Niestety, jeśli rzepak nie 
zdoła zahartować się, wówczas 
temperatura graniczna wynosi 
minus 12 stopni bez pokrywy 
śnieżnej. Co więcej, liczy się tak-
że suma temperatur z kilku dni. 
Przyjmuje się, że jeżeli suma 
z 4 dni wynosi minus 70 stop-
ni, wówczas rzepak wymarznie. 
Wzięliśmy pod uwagę cztery 
najzimniejsze dni między 25 lu-
tego a 28 lutego. Suma wyniosła 
minus 57 stopni. Jest więc szan-
sa, że rzepak przetrwa. 

(pw)

16 marca. 
18 marca odbędzie się kier-

masz świąteczny w Muzeum Et-
nograficznym w Toruniu. To tak-
że okazja do zaprezentowania 
własnych prac, ale i zapoznanie 
się z tradycjami wielkanocnymi 
kujawsko-pomorskiej wsi. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Mniej zakupów?
Styczeń był miesiącem, w którym zarejestrowa-
no mało nowych ciągników rolniczych. Jeden 
powód to niezbyt odpowiednia pora na zakupy, 
drugi – loteryjne działanie systemu CEPiK, który 
odpowiada za rejestrację pojazdów w Polsce.

Rynek

To kolejny miesiąc, w któ-
rym system rejestracji pojazdów 
działa słabo lub nie działa wcale. 
Wprowadzono go w listopadzie 
i miał usprawnić załatwianie for-
malności.

Najpopularniejsze modele 
ciągników w 2017 roku to maszy-
ny firmy New Holland. Sprzeda-
no ich 1571. Na drugim miejscu 
uplasował się John Deere z 1291 
maszynami, za nim Zetor z 1201 
egzemplarzami. Najwięcej no-
wych maszyn zarejestrowano na 

Mazowszu, bo aż 1601. 
W przypadku konkretnych 

modeli, wciąż na czele jest Ursus 
C 380 – maszyna chyba najbar-
dziej uniwersalna i jednocześnie 
kusząca ceną. W 2017 roku zare-
jestrowano 347 ciągników tego 
typu. Na  podium były też Zetor 
Major 80 i New Holland TD 5.85. 

W styczniu w całym kraju 
zarejestrowano 340 maszyn. To 
najniższy wynik od 2005 roku. 

(pw)

Hodowla

Mrozy im niestraszne
Takie mrozy, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio, zdarzają się na odległych 
preriach USA niemal co roku. Tamtejsi hodowcy bydła nie rezygnują z wolnego 
wypasu krów rasy Hereford. Coraz częściej zwierzęta te możemy zobaczyć także 
na polskich pastwiskach. 

Amerykanie mają duże do-
świadczenie w hodowli bydła 
w terenie, nawet podczas siar-
czystych mrozów. Opracowali 
9-stopniową skalę kondycji kro-
wy. Aby przetrwała zimę, musi 

dostać 9. Najważniejsze dla 
tamtejszych farmerów jest od-
powiednie odżywianie zwierząt 
przed sezonem. Czasami krowy 
są dzielone na pastwiskach na 
grupy według wieku lub kondy-

cji. W ten sposób do pokarmu 
tych słabszych można dodawać 
suplementy na wzmocnienie. 

Kolejnym aspektem, na któ-
ry zwracają uwagę farmerzy, są 
pasożyty. W zimnym klimacie 

wszy mogą dać się zwierzętom 
mocno we znaki. Gospodarze 
dbają zatem, by późną jesienią 
lub wczesną zimą przeprowa-
dzić odwszawianie. 

W czasie największych mro-
zów na pastwiska dowożone są 
większe niż zwykle ilości siana. 
Chodzi o to, by zwierzęta jedząc 
więcej mogły przemieniać po-
karm na ciepło. Gdyby tego nie 
robić, krowa zaczęłaby metabo-
lizować tłuszcz i przez to tracić 
na wadze. W czasie ekstremal-
nych mrozów do siana dosypy-

wane są suplementy pobudzają-
ce apetyt. 

Gospodarze montują na 
pastwiskach różnego rodzaju 
„schrony”. Krowy chowają się 
w nich przed działaniem zimne-
go wiatru. Czasami są to zbite 
ze sztachet płoty długości kilku-
dziesięciu metrów, montowane 
na metalowym stelażu, do któ-
rego dołączone są koła lub pło-
zy sań. W ten sposób osłony są 
mobilne. Inny, prosty sposób, to 
ustawienie beli siana.

(pw)
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Wąbrzeźno

Rzeźba w roli głównej
W środę 21 marca o 17.00 w Wąbrzeskim Dom Kul-
tury zostanie otwarta wystawa rzeźby pracownika 
naukowego UMK w Toruniu Stanisława Kośmińskie-
go, koordynującego pracę studentów na wąbrzeskich 
plenerach rzeźby.

 Wąbrzeźno
 9 marca o 18.00, także w WDK, aktorzy Teatru Afisz wystawią spektakl z oka-

zji Dnia Kobiet zatytułowany „AFEKT czyli qui pro quo”. Bilety w cenie: 25 zł 
normalny/20 zł grupowy (od 15 osób).  

 W poniedziałek 12 marca w godz. 10.00 i 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury za-
prasza dzieci i nie tylko na przedstawienie pt. „Przygody smerfów”. W rolę aktorów 
wcielili się rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Jarantowicach. Wstęp 
wolny. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W środę 14 marca o 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa pt. „Zamek 
Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie”. W ramach ekspozycji zaprezentowane 
zostaną „skarby” odkryte przez archeologów podczas badań wykopaliskowych 
przeprowadzonych na terenie Góry Zamkowej.

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

 Golub-Dobrzyñ 
 W piątek 9 marca, o godz. 17.00 i 19.30, w sali widowiskowej Domu Kultury 

planowany jest koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Najpiękniejsze utwory filmowo-mu-
sicalowe”. Zaśpiewa Joanna Aleksandrowicz, a towarzyszyć jej będą: Tomasz Cyra-
nowicz, Szymon Szyszka i Patryk Sowala. Bezpłatne zaproszenia można odebrać 
w sekretariacie urzędu miasta.

 Rypin
 W czwartek 8 marca o 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP przy ul. War-

szawskiej 20, odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym 
razem będzie można porozmawiać o powieści Agnieszki Wojdowicz pt. „Judyta”. 

 We wtorek 13 marca o 16.00 warto wybrać się do książnicy na spotkanie Klubu 
Filmowego oraz projekcję filmu „Buntownik z wyboru” z 1997 r. w reżyserii Gusa 
van Santa. Matt Damon i Ben Affleck do dziś pozostają najmłodszymi zdobywcami 
Oscara za scenariusz. To historia skłóconego z życiem chłopaka, pracującego fizyc-
znie, który okazuje się matematycznym geniuszem. Wstęp wolny.

 20 marca o 17.00 w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie z autorskie 
z Katarzyną Jabłońską. Dyskusja będzie poświęcona wydanej w ubiegłym roku 
książce „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. Odpowiadając na trudne i dociekliwe pytania, ks. Jan opiera się na 
autentycznych doświadczeniach życia z chorobą – własną i pacjentów hospicyjnych, 
którym posługiwał przez dziesięć lat – czytamy w zapowiedzi. Wstęp bezpłatny.

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne ogłosiło konkurs pod hasłem „Dzieło roku”, 

którego celem jest ukazanie aktywnej twórczości w różnorodnych formach sztuki, 
a także podtrzymanie, aktywizacja i wzajemna integracja działalności twórczej ar-
tystów profesjonalnych oraz amatorów na terenie Lipna. Prace można oddawać do 
3 kwietnia do 15.30. Wernisaż jest planowany na 13 kwietnia. Szczegóły i regu-
lamin na stronie www.mcklipno.pl. Konkurs honorowym patronatem objął burmistrz 
Lipna. 

 W piątek 9 marca o 18.00, z okazji Dnia Kobiet, w kinie Nawojka wystąpi polski 
Elvis Presley, czyli Mirosław Deredas. Darmowe wejściówki są do odbioru w sek-
retariacie MCK

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?

Stanisław Kośmiński tworzy 
głównie w drewnie, zarówno małe 
formy rzeźbiarskie, jak i kilkume-
trowe realizacje. Jest absolwentem 
Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych im. A. Kenara w Zako-
panem, Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na kierunku „rzeźba” 
oraz studiów doktoranckich w za-

kresie sztuk pięknych na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK. Jest człon-
kiem Międzynarodowej Federacji 
Sztuki Medalierskiej FIDEM, Pol-
skiego Stowarzyszenia Sztuki Me-
dalierskiej oraz Stowarzyszenia Ar-
tystycznego „Otwarte”. Zajmuje się 
medalierstwem, projektowaniem 
i tworzeniem statuetek, a także 
wykonywaniem konserwatorskich 

rekonstrukcji snycerskich. 
– Jego twórczość można było 

oglądać na trzech wystawach indy-
widualnych oraz ponad dwudziestu 
zbiorowych w kraju i poza jego gra-
nicami. Ciekawa osobowość, pasja 
godna pozazdroszczenia oraz nie-
samowita wyobraźnia artystyczna, 
tak w skrócie można powiedzieć 
o artyście, którego prace można 
będzie zobaczyć już wkrótce w ga-
lerii WDK – zachęcają organizato-
rzy. 

Kośmiński koordynował pracę 
studentów na wąbrzeskich plene-
rach rzeźby w ubiegłym roku. Ich 
pobyt wzbogacił Park im. Marii 
Skłodowskiej-Curie o oryginalne 
formy przestrzenne.

(ToB)
fot. archiwum

Kulturalne warsztaty
REGION  Urząd marszałkowski organizuje dwudniowe, bez-
płatne warsztaty kulturalne.  Zgłoszenia są przyjmowane do 
piątku 9 marca

Warsztaty są kierowane do 
uczniów, studentów i anima-
torów kultury, którzy chcieliby 
rozwinąć umiejętności związane 
z organizacją imprez. 

– Proponowane przez nas 
warsztaty adresujemy do osób, 
które będą się zajmowały orga-
nizacją wydarzeń kulturalnych 
w ramach projektów współfi-
nansowanych ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego 2014-2020 – tłumaczy 
Beata Krzemińska, rzecznik pra-
sowa Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu. –Zapewniamy mate-
riały szkoleniowe, wyżywienie 
i transport z Torunia do ośrodka 
szkoleniowego. Kurs kończy się 
wydaniem dokumentu potwier-
dzającego udział i uzyskane kom-
petencje.

W dwudniowych,  bezpłat-
nych warsztatach dla wolonta-
riuszy mogą wziąć udział osoby: 

w wieku 18-26 lat, które mają 
status ucznia lub studenta i po-
siadają doświadczenie w zakre-
sie wolontariatu w podobnych 
przedsięwzięciach potwierdzone 
stosownymi dokumentami. Spo-
śród przesłanych zgłoszeń zosta-
nie wybranych 25 osób. 

Z kolei w warsztatach dla 
animatorów mogą uczestniczyć 
osoby, które posiadają wykształ-
cenie co najmniej średnie, mają 
doświadczenie w organizowaniu 
przynajmniej trzech imprez kul-
turalnych (w tym jednej maso-
wej), posiadają doświadczenie 
w inicjowaniu, organizacji lub 
prowadzeniu zajęć dla różnych 
grup wiekowych i społecznych, 
znają zagadnienia merytoryczne 
związane z działalnością kultu-
ralno rekreacyjną i wykazują chęć 
podnoszenia kwalifikacji. 

Zgłoszenia należy przesłać na 
adres ps.sekretariat@kujawsko-
pomorskie.pl do 9 marca 2018 r. 
do godz. 12.00 z dopiskiem: ani-
mator kultury lub wolontariat. 

(ToB), fot. ilustracyjne
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Elif odc. 198 - serial  
06:50 Komisariat odc. 16 - serial 
07:20 Komisariat odc. 17 - serial 
07:45 Alarm! odc. 8 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:15 Komisarz Alex odc. 131 - serial  
10:10 Klan odc. 3276  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 1 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 1 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
13:45 Elif odc. 199 - serial 
14:45 Korona królów odc. 40 - serial  
15:15 Alarm! odc. 8 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 9 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3277 
18:25 Korona królów odc. 41 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 9 - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 64 - magazyn 
23:05 Magazyn kryminalny 997 
 odc. 2 - magazyn 
23:55 Dziady - dokumentalny 
00:30 Naszaarmia.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 169 - serial 

06:20 Szpital odc. 269 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 202 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 2 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 203 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 443 - serial 

14:55 Szpital odc. 270 s. 15 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 3 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 10 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

20:00 Gliniarz z Beverly Hills II 

 - komedia 

22:10 Lucyfer odc. 2 - serial 

23:10 American - horror Story: Asylum 

 odc. 2 s. 2 - serial 

00:10 Sprawa honoru - sensacyjny

06:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 5 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 8 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 10 s. 3 - serial  

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 3 s. 5 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 49 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 50 - serial 

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

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 4 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 80 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 168 

 - magazyn policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 81 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 40 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 41 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 368 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 160 - serial  

21:00 Do zaliczenia - komedia 

23:25 Terrorysta - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 242 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 9 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 19 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 27 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 28 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
20:00 Teściowie - komedia 
22:00 Spadaj, tato - komedia 
00:15 Żyleta - science fi ction

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Dezerterzy odc. 67, 
 - publicystyczny 
08:50 Informacje kulturalne 
09:05 Którędy po sztukę odc. 11, 
 - publicystyczny 
09:20 Rysa - dramat 
11:00 Jan Serce odc. 7 - serial 
12:05 Jan Serce odc. 8 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy
13:30 Personel - dramat 
14:50 Chuligan literacki odc. 68, 
 - publicystyczny 
15:20 Dziady - dokumentalny 
16:00 Lawa - dramat 
18:20 Marcowa gra. Czy Władysław 
 Gomułka był antysemitą? 
 - dokumentalny 
19:20 Wszystko płynie - animowany 
19:30 Katar - animowany 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Uniesie nas wiatr - obyczajowy 
22:05 Scena klasyczna Recital 
22:50 Dziennik fi lozofa 
 odc. 88 - magazyn 
23:05 Yes Meni idą na rewolucję 
 - dokumentalny 
00:45 Egzamin dojrzałości 
 - krótkometrażowy

06:50 Był taki dzień odc. 495 - felieton 
06:55 Zapomniany Legion 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 33,  
08:35 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 7 - reportaż 
09:20 Przeprowadzki odc. 8 - serial  
10:25 Nowe Ateny - publicystyczny 
11:15 Flesz historii  
11:35 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 3 - reportaż 
11:55 Rachela na Dworcu Gdańskim 
 - dokumentalny 
12:45 Marzec 68 w obiektywie MSW 
 - dokumentalny 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 167 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 115 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 70 - serial 
15:15 Sprawiedliwi odc. 1 - serial 
15:40 Życie po życiu numeru 5308 
 - reportaż 
16:25 Iskra w kamieniu - dokumentalny  
17:15 Taśmy bezpieki 
 odc. 41 - dokumentalny 
17:50 Chłopi odc. 6 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 175 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 188 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 4 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 9 - serial 
22:40 Spór o historię 
 odc. 169 - historyczny  
23:20 Muzy i kochanki 
 odc. 1, - dokumentalny 
23:55 Marzec ‘68 - milicyjny zapis - 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
 - serial animowany  
09:00 Na zdrowie Magazyn 
 poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień  
09:30 Witajcie w Grenadzie: moje życie 
 w służbie chorym - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 2, - dokumentalny 
13:40 W Solankowej Dolinie - serial 
14:00 Łaski pełna - obyczajowy  
15:20 Serce Afryki - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Grunt to droga odc. 1  
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Ludzie historii - 28 czerwca 1956 
 Program dokumentalny 
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 1 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Podobni do ewangelicznego 
 siewcy - reportaż 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 2 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 8 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie   
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1286 
11:25 Rodzinka.pl odc. 37 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 221 - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 90 - serial 
14:00 Najdziwniejsza pogoda we 
 wszechświecie - dokumentalny 
15:00 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 65 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5044, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 38 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 9 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
20:45 Dzięki Bogu już weekend 
 - kabaret 
21:20 The Good Doctor odc. 13 - serial 
22:15 Zawód: Amerykanin 
 odc. 1 - serial 
23:35 Za marzenia odc. 2 - serial 
00:25 Ludzkie dzieci - science fi ction

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 14 
07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2202 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 868 - serial  
12:00 Szkoła odc. 520 - serial  
13:00 19+ odc. 221 - serial  
13:30 Szpital odc. 757 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 10 
15:30 Szkoła odc. 521 - serial  
16:30 19+ odc. 222 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 869 - serial  
18:00 Szpital odc. 758 - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5243 - magazyn 
20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2642 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 128, 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 17  
22:30 Kiler-ów 2-óch 
 - komedia kryminalna 
01:00 Elita zabójców - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 635 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 362 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 363 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 140 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 723 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 114 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 760 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2647 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3588 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 189 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 179 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2648 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 502 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 108 
21:10 Przyjaciółki odc. 124 - serial 
22:10 28 dni - komedia 
00:30 Wojna polsko-ruska 
 - komediodramat

22:10 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 14:50 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

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

Jerzy Kiler zakłada fundację charytatywną, 
wspomagającą budżet państwa. Tymczasem Siara 
nasyła na niego płatnego mordercę, Szakala. 
Rozpoczyna się pościg za Jerzym Kilerem.

Życie Gwen Cummings to niekończąca się zabawa. 
Atrakcyjna dziennikarka nie zdaje sobie sprawy, że 
stała się alkoholiczką. Dopiero gdy rujnuje wesele 
swojej siostry, postanawia wziąć się za siebie.

„28 dni”
(2000r.) Polsat 22:10

„Kiler-ów 2-óch”
(1999r.) TVN 22:30



Piątek, 9 marca 2018

10:10 Klan

05:50 Elif odc. 199 - serial  
06:50 Komisariat odc. 18 - serial 
07:15 Komisariat odc. 19 - serial 
07:45 Alarm! odc. 9 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial  
10:10 Klan odc. 3277  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 2 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
13:45 Elif odc. 200 - serial 
14:45 Korona królów odc. 41 - serial  
15:15 Alarm! odc. 9 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 10 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Leśniczówka odc. 3 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 4 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 10 - magazyn 
21:30 Korzenie odc. 1, Miniserial 
22:35 Wszystko, co najlepsze - dramat

05:15 Ukryta prawda odc. 170 - serial 

06:20 Szpital odc. 270 s. 15 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 203 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 3 - serial 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 204 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 444 - serial 

14:55 Szpital odc. 271 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 11 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

20:00 Butch Cassidy i Sundance 

 Kid Western 

22:25 Gra Endera - science fi ction 

00:40 Wybrana odc. 6 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 11 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 4 s. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 51 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 52 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 12 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 5 s. 5 - serial 
13:00 Galileo odc. 664  
14:00 Galileo odc. 665  
15:00 Detektywi w akcji odc. 82 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 42 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 43 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 368 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
20:00 Wierna jak pies. Policjantki 
 i policjanci - obyczajowy 
21:45 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial  
22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 158 - serial  
23:55 Wysokie loty - komedia 
01:45 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 243 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 10 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 20 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 28 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 29 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
20:00 Replikant - sensacyjny 
22:00 Dorwać gringo - dramat 
00:00 Morze Czarne - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Białoruski klimat odc. 2 

 - magazyn kulturalny 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Spokój - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 9 - serial 

12:00 Jan Serce odc. 10 - serial 

13:35 Studio Kultura 

 - rozmowy 

13:55 Pasja według św. Jana, Johanna 

 Sebastiana Bacha - koncert 

16:20 Pegaz odc. 86 - magazyn 

 kulturalny 

17:25 Jutro będzie niebo - obyczajowy 

18:55 Ścieżki tekstu - krótkometrażowy 

19:05 Kiedy będę ptakiem 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 86, 

 - rozmowa 

20:05 Bullitt - sensacyjny 

22:10 Tygodnik kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa 

 odc. 89 - magazyn 

23:15 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli Koncert 

00:20 Uniesie nas wiatr - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 496 - felieton 
06:55 Iskra w kamieniu - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 34,  
08:35 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 8 - reportaż 
09:20 Przeprowadzki odc. 9 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 2 - serial 
10:45 Podróże z historią 
 odc. 29 - historyczny 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 41 
 - dokumentalny  
11:50 TAK - Telewizyjne Archiwum 
 Kultury odc. 11 - magazyn
 kulturalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 175 - historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 188 - historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 71 - serial 
15:10 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2, 
 - dokumentalny 
16:20 Żołnierze Wyklęci - dokumentalny 
17:25 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 1 - reportaż 
17:45 Chłopi odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 45 
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 46 
 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 28 - reportaż 
20:30 Pearl Harbor odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:30 Przeprowadzki odc. 10 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 10 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 91,  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 1 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 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Aktywna zima odc. 5,  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wędrówka w nieznane - dramat 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Huta Pieniacka - prawda 
 i pamięć odc. 1,  
17:25 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 4 - serial 
23:25 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
 fabularyzowany

06:00 Za marzenia odc. 2 - serial 
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się 
 - dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 9 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1287 
11:25 Rodzinka.pl odc. 38 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 223 - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 91 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 140, - publicystyczny 
14:20 Makłowicz w podróży 
 odc. 75 - magazyn kulinarny 
14:55 Za marzenia odc. 2 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 66 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5045, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 39 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 10 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 2 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 1 - serial 
01:00 Rani odc. 7, Serial przygodowy 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 14 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 5 s. 8 - magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2203 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 869 - serial  

12:00 Szkoła odc. 521 - serial  

13:00 19+ odc. 222 - serial  

13:30 Szpital odc. 758 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 522 - serial  

16:30 19+ odc. 223 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 870 - serial  

18:00 Szpital odc. 759 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5244 - magazyn 

20:00 Strażnicy galaktyki 

 - science fi ction 

22:30 Kapitan Ameryka: Pierwsze 

 starcie - science fi ction

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 636 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 364 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 365 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 141 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 724 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 115 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 761 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2648 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3589 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 190 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 180 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2649 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 503 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 
 gwiazdami odc. 75 - rozrywka 
22:15 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 2 
23:25 Wilk z Wall Street - biografi czny

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Peter Quill, podróżujący po całej galaktyce łowca 
przygód, przypadkowo wchodzi w posiadanie 
tajemniczej kuli, której poszukuje zły Ronan. 
Peter musi stawić mu czoła i ocalić wszechświat.

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.

„Wilk z Wall Street”
(2014r.) Polsat 23:40

„Strażnicy galaktyki”
(2014r.) TVN 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera   
06:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial 
07:10 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:40 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
07:55 Rok w ogrodzie Magazyn 
 poradnikowy 
08:15 Rok w ogrodzie extra Magazyn 
 poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:10 Studio Raban odc. 20 
 - dla młodzieży 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 23 
 - magazyn poradnikowy 
09:55 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 62 - magazyn 
10:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 12 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 2 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 174 
 - magazyn kulinarny 
14:05 Blondynka odc. 76 - serial  
15:05 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial  
16:30 Puchar Świata w Oslo Skoki 
 narciarskie  
16:55 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata w Oslo Skoki 
 narciarskie  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 132 - serial 
21:20 Igrzyska śmierci: W pierścieniu 
 ognia - przygodowy  
23:50 Houdini - sztuka iluzji 
 - biografi czny 
01:30 Kandydat na męża - obyczajowy

05:50 Ukryta prawda odc. 171 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 4 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 4 - serial 

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 4 - serial 

11:45 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

12:50 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

13:50 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

14:50 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

 - animowany 

16:40 Córka prezydenta - sensacyjny 

19:00 Walentynki - komedia 

21:40 Lawina - katastrofi czny 

23:45 Sherlock Holmes - kryminalny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 11 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 12 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 7 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 20 - serial 
09:25 Garfi eld odc. 49 - serial 
09:45 Dzwoneczek i zaginiony skarb 
 - animowany 
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial  
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 366 - serial  
13:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 367 - serial  
14:25 STOP Drogówka odc. 169 
 - magazyn policyjny 
15:30 Twoje, moje i nasze - komedia 
17:25 Powodzenia, Charlie: Szerokiej 
 drogi - przygodowy 
19:00 Galileo odc. 666 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 368 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 159 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 160 - serial  
00:00 Wirtualna rewolucja 
 - science fi ction

06:00 Skorpion odc. 19 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 49 s. 3 - magazyn 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 11 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 12 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 2 - kabaret 

15:40 Robin Hood: faceci w rajtuzach 

 - komedia 

17:45 Gliniarz w przedszkolu - komedia 

20:00 Likwidator - sensacyjny 

22:00 Leon zawodowiec - dramat 

00:30 Odrzut - sensacyjny

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 3 - serial 

09:05 Śpiewa Anna German Koncert 

09:45 Test - krótkometrażowy 

10:15 Informacje kulturalne 

10:35 Dzika muzyka 

 odc. 11 - muzyczny 

11:15 Odyseja fi lmowa odc. 2 - serial 

12:25 Polowanie na muchy 

 - obyczajowy 

14:25 Czarny kot - horror 

15:40 Telenotatnik odc. 289 - felieton 

16:20 Czarny Orfeusz - dramat 

18:15 Dranie w kinie Magazyn 

18:50 United Kingdom of Pop 

 - dokumentalny 

20:00 Droga do zapomnienia 

 - biografi czny 

22:05 Glastonbury 2015: Florence+The 

 Machine - koncert 

23:45 Mały Quinquin odc. 3 - serial 

00:50 Mały Quinquin odc. 4 - serial 

01:55 Droga do zapomnienia 

 - biografi czny 

06:50 Był taki dzień odc. 497 - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dziedzictwo regionów 
 odc. 2 - krajoznawczy 
08:25 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 9 - reportaż 
09:05 Żegnaj, Rockefeller 
 odc. 3 - młodzieżowy 
09:40 Żegnaj, Rockefeller 
 odc. 4 - młodzieżowy 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 158 - magazyn kulinarny 
10:40 Łowcy. W pętli sezonowych zmian 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:45 Opowieść o Indiach 
 odc. 4, - dokumentalny 
12:55 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3, - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 147,  
14:35 Wielka gra odc. 66, 
15:40 Spór o historię 
 odc. 169 - historyczny  
16:20 Bitwa pod Łowczówkiem 
 1914 - dokumentalny 
16:50 Przystanek Niepodległość 
 - dokumentalny 
17:05 Listy z Reims - dokumentalny 
17:45 Ile jest życia odc. 7 - serial 
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 4 - serial 
19:55 Było, nie minęło - ekstra 
 odc. 2 - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 4 s. 2 - serial 
21:35 Marzec 1968 - dokumentalny 
22:15 Wcielenia zła odc. 7 - serial 
23:20 Towarzysz generał 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 3 - młodzieżowy 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Głos serca odc. 4 - serial  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 10 - magazyn ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Dotyk przyjaźni - dramat 

05:40 Koło fortuny - rozrywka 
06:15 Na sygnale odc. 180 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 M jak miłość odc. 1356 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1357 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 1 s. 4 - rozrywka 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Hity kabaretu odc. 22 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 9 - magazyn 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 2 s. 11, Quiz 
21:35 Ludzik, czyli One Man Show 
 - rozrywka 
22:10 Riviera odc. 1 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 13 - serial 
23:55 Klucz do wieczności - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

 odc. 11 - magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1057 - magazyn 

11:00 Na Wspólnej odc. 2639 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2640 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2641 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2642 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 2 s. 13  

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

14:50 MasterChef Junior 

 odc. 1 s. 3 - rozrywka  

16:25 Efekt domina odc. 1 s. 5,   

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 17  

18:00 36,6 °C odc. 3 s. 3 

 - magazyn poradnikowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5245 - magazyn 

20:00 Hipnoza odc. 2 - rozrywka  

21:05 Kac Vegas III - komedia 

23:10 Strażnicy galaktyki 

 - science fi ction  

01:35 Ugotowani odc. 2 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 27, - dla dzieci 
08:15 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 27 - serial 
09:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 28 - serial 
09:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 29 - serial 
09:55 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 4 - magazyn kulinarny  
10:05 Ewa gotuje odc. 324 
 - magazyn kulinarny 
10:30 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 5 - magazyn kulinarny 
10:45 Czarownica - komedia 
 romantyczna 
12:55 Top chef odc. 69  
14:30 Umów się ze mną. 
 Take me out odc. 1  
15:45 Kabaret na żywo odc. 31 
 - kabaret  
17:45 SuperPies odc. 2 - rozrywka 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 141 dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 17 - serial 
20:00 Smerfy - animowany 
22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 79 - rozrywka 
00:20 Fight Exclusive Night 20 „Next 
 Level” w Warszawie MMA

08:55 Gotowe na wszystko 14:25 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

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

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Po śmierci ojca Alan przeżywa załamanie nerwowe. 
Żeby mu pomóc, koledzy postanawiają odwieźć go 
do ośrodka na odwyk. Niestety, w tym samym czasie 
pan Chow ucieka z tajskiego więzienia.

Szeryf Owens wiedzie spokojny żywot stróża 
prawa w mieścinie na granicy z Meksykiem. Jego 
spokojna egzystencja kończy się, gdy z rąk FBI 
zostaje odbity jeden z najniebezpieczniejszych 
mafi osów.

„Likwidator”
(2013r.) TV Puls 20:00

„Kac Vegas III”
(2013r.) TVN 21:05



Niedziela, 11 marca 2018

18:40 Jaka to melodia?

06:00 Klan odc. 3277  
06:25 Program wojskowy Magazyn 
06:50 Zimowe igrzyska 
 paraolimpijskie w Pjongczangu  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
09:10 Ziarno odc. 652 
 - dla młodzieży 
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 33 - serial 
10:05 Nieznane serce odc. 2 - serial  
11:00 Leśniczówka odc. 3 - serial  
11:25 Leśniczówka odc. 4 - serial  
11:55 Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
13:05 Gala wręczenia nagród im. 
Jana Rodowicza „Anody” Relacja  
14:05 Puchar Świata w Oslo 
 - skoki narciarskie  
14:20 Puchar Świata w Oslo 
 - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:45 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Blondynka odc. 77 - serial 
21:20 Bridget Jones - w pogoni 
 za rozumem - komedia 
23:15 W sercu oceanu odc. 2 - serial 
00:15 Przyjaciel do końca świata 
 - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 12 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 13 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 8 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków 

 odc. 3 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show 

 odc. 19 - serial 

08:30 Pies na wagę diamentów 

 - komedia 

10:40 Galileo odc. 665  

11:40 Galileo odc. 666  

12:45 Uliczny wojownik - sensacyjny 

14:50 Szczęśliwy dzień 

 - komedia romantyczna  

17:00 Szklane piekło - akcji 

19:00 Galileo odc. 667 

20:00 Zabić Salazara - akcji 

22:05 Wyrok śmierci - dramat 

00:15 Saper - sensacyjny 

06:00 Skorpion odc. 20 s. 2 - serial 

06:50 Allo, Allo odc. 8 s. 6 - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 10 s. 7 - serial 

08:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 3 - serial 

08:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 4 - serial 

09:10 Najśmieszniejsi odc. 2 - kabaret 

10:10 Przygody Merlina 

 odc. 5 s. 2 - serial 

11:05 Strażnicy skarbu - przygodowy 

13:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm odc. 14 s. 2, - fantastyczny 

14:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Gliniarz w przedszkolu - komedia 

18:00 Teściowie - komedia 

20:00 Igrzyska śmierci - science fi ction 

22:55 Dredd 3D - science fi ction 

00:55 Uwikłana odc. 1 - serial 

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 4 - serial 

09:05 Sasha Waltz - Portret 

 - dokumentalny 

10:15 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 227, - publicystyczny 

10:45 Wniebowzięci - komedia 

11:45 Portret damy - dramat 

14:10 Chuligan literacki 

 - publicystyczny 

14:45 Nienasyceni odc. 33, 

 - publicystyczny 

15:20 Widma Spektakl muzyczny 

16:50 Rzecz Polska odc. 2,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 518 - magazyn kulturalny 

18:10 15. Krajowy Festiwal Piosenki 

 Polskiej Opole ‘77 Koncert 

19:20 Niedziela na Głównym 

 - koncert galowy Koncert 

20:20 Jeziorak - kryminalny 

22:05 Scena alternatywna - muzyczny 

22:40 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 227, - publicystyczny 

23:20 Czy mówię jak gej? 

 - dokumentalny 

00:45 Ella Fitzgerald Koncert

06:50 Był taki dzień odc. 498 - felieton 
06:55 Dziewczyny takie są Koncert 
07:30 Dzień dobry dziś - reportaż 
08:10 Cyryl i Metody. Apostołowie 
 Słowian odc. 2 - serial 
09:10 Skarb sekretarza odc. 8 - serial 
09:40 Skarb sekretarza odc. 9 - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 152 - magazyn kulinarny 
10:45 Dzikie Chiny odc. 2 - serial 
11:45 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2, 
 - dokumentalny  
13:00 Dzika Hiszpania odc. 1 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 130,  
14:35 Judeł gra na skrzypcach 
 - komedia 
16:10 Wielka gra odc. 67, 
17:05 Ex libris Magazyn 
17:45 Ile jest życia odc. 8 - serial 
18:45 Pearl Harbor odc. 1, 
 - dokumentalny 
19:35 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 3 - reportaż 
20:00 Iluminacja Film psychologiczny 
21:40 Wielki test o Piastach 
 odc. 52, Quiz 
23:15 Tutanchamon odc. 1 - serial  
00:05 Tutanchamon odc. 2 - serial  
00:55 Wcielenia zła odc. 7 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
„Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Przyroda Ziemi Świętej 
 - dokumentalny 
11:35 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
14:35 Dzieje Apostolskie odc. 1 - serial 
15:25 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - dokumentalny 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 2 - dokumentalny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
 - program muzyczny  
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 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina 
 - serial animowany 
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 Grunt to droga odc. 2  
21:55 Samson i Dalila odc. 17 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  

05:40 Koło fortuny - rozrywka 
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:35 W krainie żyraf - dokumentalny 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 79 - magazyn kulinarny 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 2, Quiz 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 34 - rozrywka 
16:20 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 - magazyn kulinarny 
16:35 Na sygnale odc. 181 - serial 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 2 - serial 
19:30 Rodzinka.pl odc. 227 - serial 
20:05 Big Music Quiz - rozrywka  
21:05 Klucz do wieczności - thriller 
23:10 Motyl. Still Alice - dramat 
01:00 Dzień kobiet - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1058 - magazyn 

11:00 Efekt domina odc. 2 s. 5,   

11:30 Co za tydzień 

 odc. 841 - magazyn 

12:00 Iron Majdan odc. 1 - rozrywka  

13:00 Diagnoza odc. 3 s. 2 - serial  

14:00 Druga szansa odc. 1 s. 5 - serial  

15:00 Hipnoza odc. 2 - rozrywka  

16:05 Kung Fu Panda - animowany 

18:00 Ugotowani odc. 3 s. 13  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5246 - magazyn 

20:00 MasterChef Junior 

 odc. 2 s. 3 - rozrywka  

21:35 Iron Man III odc. 3 s. 1, 

 - przygodowy 

00:10 Kac Vegas III - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:40 My3 odc. 28, 
 - dla dzieci i młodzieży 
08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 30 - serial 
08:40 Legenda o Smoku Gnatochrupie 
 - animowany 
08:55 I kto to mówi II - komedia 
10:45 Spider-Man II - sensacyjny  
13:25 Smerfy - animowany  
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 79 - rozrywka  
17:50 Nasz nowy dom odc. 108 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie 
 - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 16 - serial 
21:05 Kabaret na żywo 
 odc. 32 - kabaret 
23:10 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 1  
00:20 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 172 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy 

08:30 Przepis na życie 

 odc. 1 - serial  

09:30 Przepis na życie 

 odc. 2 - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 4 - serial 

11:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 4 - serial 

12:25 Kryminalni odc. 10 s. 3 

 - serial 

13:30 Kryminalni odc. 11 s. 3 

 - serial 

14:40 Butch Cassidy i Sundance 

 Kid Western 

16:55 Strażnicy marzeń - animowany 

19:00 Lucyfer odc. 2 - serial 

20:00 Władca pierścieni: 

 Powrót króla - fantastyczny 

00:15 Plaga - horror

12:25 Kryminalni 19:00 Galileo

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

09:10 Skarb sekretarza

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:25 Smerfy

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

Tony Stark, ekscentryczny geniusz, milioner 
i fi lantrop, wciela się w postać superbohatera  
Iron Mana. W najtrudniejszym momencie życia 
musi zmierzyć się z tajemniczym terrorystą 
Mandarynem.

„Iron Man III”
(2013r.) TVN 21:35

„Igrzyska śmieci”
(2012r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:50 Elif odc. 200 - serial  
06:50 Komisariat odc. 21 - serial 
07:15 Komisariat odc. 22 - serial 
07:45 Alarm! odc. 10 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:35 Leśniczówka odc. 3 - serial  
10:05 Leśniczówka odc. 4 - serial  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 43 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 3 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 201 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 174 - magazyn kulinarny  
15:15 Alarm! odc. 10 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 11 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3278 
18:25 Korona królów odc. 42 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 11 - magazyn 
20:35 Victoria Spektakl teatralny 
22:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 2 - serial 
23:30 Rosyjska opozycja 
 - dokumentalny 
00:40 Bridget Jones - w pogoni za 
 rozumem - komedia romantyczna

05:15 Ukryta prawda odc. 173 - serial 

06:20 Szpital odc. 271 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 204 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 4 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 205 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 445 - serial 

14:55 Szpital odc. 272 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

20:00 Lawina - katastrofi czny 

22:05 Plaga - horror 

00:10 Wybrana odc. 7 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 5 
 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 54 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 s. 5 
 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 83 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 169 
 - magazyn policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 84 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 44 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 45 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 370 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 161 - serial  
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial 
22:00 Galileo odc. 666  
23:00 Galileo odc. 667  
00:15 Wściekłe rekiny - horror

06:00 To moje życie! odc. 244 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 11 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 29 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 30 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
20:00 Bullet - thriller 
21:35 Likwidator - sensacyjny 
23:50 Nikita - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Nienasyceni odc. 33, 
 - publicystyczny 
08:45 Rzecz Polska odc. 2,  
09:15 Jutro będzie niebo - obyczajowy 
10:35 Kamienica - animowany 
11:00 Alternatywy 4 odc. 1 - serial 
12:15 Alternatywy 4 odc. 2 - serial 
13:15 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Cudze szczęście - dramat 
15:10 Pierwsza miłość - obyczajowy 
15:45 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 518 - magazyn kulturalny 
16:45 Wino truskawkowe 
 - komediodramat 
18:45 Ikony muzyki odc. 1 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Nie jestem twoim murzynem 
 - dokumentalny 
21:40 Opowieści z chłodni 
 - krótkometrażowy 
22:15 Antyfonie odc. 6, - publicystyczny 
22:45 Którędy po sztukę odc. 39, 
 - publicystyczny 
22:50 Videofan odc. 83 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 90 
 - magazyn 
23:25 Biała noc - thriller 
01:10 Rzecz Polska odc. 2

06:50 Był taki dzień odc. 499 - felieton 
07:00 Żołnierze Wyklęci - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 35,  
08:40 Misja Gryf odc. 1, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:15 Przeprowadzki odc. 10 - serial  
10:20 Opowieść o Indiach odc. 4, 
 - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 28 - reportaż 
11:55 Iluminacja Film psychologiczny  
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 45 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 46 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 32 - serial 
15:15 Spór o historię odc. 7 
 - historyczny 
15:50 Dzika Hiszpania odc. 1 - serial  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Chłopi odc. 8 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 157 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 178 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 1 - serial 
22:50 Zdzisław Najder. Chciałem być 
 lotnikiem - dokumentalny 
23:55 Aktorka - biografi czny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska Magazyn 
rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 20 lat dla świata  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jasnogórskie Te Deum 
 Laudamus 966-2016 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - reportaż  
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 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 64 - serial  
23:00 Świt nadziei - dokumentalny 
23:45 Mój brat papież - wywiad

05:30 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 130, - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 10 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 39 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 92 - serial 
14:00 W krainie żyraf - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 67 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 40 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 11 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 28 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1358 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 3 - serial 
22:45 Zaginiona odc. 2 - serial 
23:45 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 281 s. 14 - serial 
00:40 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 

05:40 Uwaga! odc. 5246 - magazyn  
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 2 s. 2 - magazyn 
 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika odc. 2 
 - magazyn poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2204 
 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 870 - serial  
12:00 Szkoła odc. 522 - serial  
13:00 19+ odc. 223 - serial  
13:30 Szpital odc. 759 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 10 
15:30 Szkoła odc. 523 - serial  
16:30 19+ odc. 224 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 871 - serial  
18:00 Szpital odc. 760 - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5247 - magazyn 
20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2643 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 129, 
21:30 Druga szansa odc. 2 s. 5 - serial  
22:30 Iron Majdan odc. 2 - rozrywka  
23:35 Iron Man III odc. 3 s. 1, 
 - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 637 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 366 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 367 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 142 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 725 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 116 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 762 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2649 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 808 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3590 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 191 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 181 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2650 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 504 - serial 
20:05 Most szpiegów - thriller  
23:15 12 rund II - sensacyjny 
01:35 Uprowadzona II - sensacyjny

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Alternatywy 4 18:45 Sensacje XX wieku

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

Narciarzom w kurorcie w Alpach zagraża lawina. 
Decyzja o natychmiastowej ewakuacji jest 
odwlekana, ponieważ wyjazd turystów oznaczałby 
utratę zysków.

Rok 1957, trwa zimna wojna. Rosjanie aresztują 
amerykańskiego pilota. CIA planuje doprowadzenie 
do wymiany więźniów. Amerykański prawnik 
Donovan ma wziąć udział w operacji w Berlinie 
Wschodnim.

„Most szpiegów”
(2015r.) Polsat 20:05

„Lawina”
(2008r.) TVN 7 20:00
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14:45 Korona królów

05:45 Elif odc. 201 - serial  
06:50 Komisariat odc. 23 - serial 
07:20 Komisariat odc. 24 - serial 
07:45 Alarm! odc. 11 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
10:10 Klan odc. 3278  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 44 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 4 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 202 - serial 
14:45 Korona królów odc. 42 - serial  
15:15 Alarm! odc. 11 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:45 Wszystko dla pań odc. 12 - serial 
16:45 Puchar Świata w Lillehammer 
 - skoki narciarskie  
16:50 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata w Lillehammer 
 Skoki narciarskie  
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 12 - magazyn 
20:30 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 3 - serial 
22:30 Serial fabularny - serial 
23:40 Uwięzione odc. 11 - serial 
00:40 Lekcje pana Kuki - obyczajowy 

05:10 Ukryta prawda odc. 174 - serial 

06:15 Szpital odc. 272 - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 205 - serial 

08:10 Przepis na życie odc. 5 - serial 

09:05 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial 

10:05 Mango - Telezakupy 

11:40 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

12:40 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

13:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 446 - serial 

14:40 Szpital odc. 273 - serial 

15:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 4 - serial 

16:35 Przepis na życie odc. 6 - serial 

17:35 Agentka o stu twarzach 

 odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

20:00 Gra Endera - science fi ction 

22:20 Gliniarz z Beverly Hills II 

 - komedia 

00:30 American - horror Story: Asylum 

 odc. 2 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 6 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 55 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 56 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 14 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 7 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 85 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 79 

 - magazyn policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 86 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 46 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 47 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 370 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 371 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 162 - serial  

21:00 Antidotum - sensacyjny 

23:05 Worek kości - horror 

00:50 STOP Drogówka odc. 169 

 - magazyn policyjny

06:00 To moje życie! odc. 245 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 12 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 30 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 31 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
20:00 Dredd 3D - science fi ction 
22:00 Igrzyska śmierci - science fi ction 
00:55 Zoo odc. 11 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Wino truskawkowe 

 - komediodramat  

11:00 Alternatywy 4 odc. 3 - serial 

12:10 Alternatywy 4 odc. 4 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy  

13:35 Warszawa - obyczajowy 

15:35 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:20 Rzecz Polska odc. 2,  

16:40 Straszny sen Dzidziusia 

 Górkiewicza - komedia 

18:40 Neon - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Cztery pory roku 

 - spektakl teatralny 

21:15 Dezerterzy odc. 71, 

 - publicystyczny 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 91 

 - magazyn 

21:55 Tylko kochankowie przeżyją 

 - horror 

00:10 Na koniec świata - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 500 - felieton 
07:00 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 36,  
08:35 Misja Gryf odc. 13, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 1 - serial  
10:25 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3, - dokumentalny  
11:20 Goniec historyczny IPN 
 - publicystyczny 
11:55 Dzikie Chiny odc. 2 - serial  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 157 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 178 - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 20 - serial 
15:20 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial  
16:25 Koło historii odc. 11 - historyczny 
17:20 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 4 - reportaż 
17:40 Chłopi odc. 9 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 158 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 159 - historyczny 
19:55 Nowe Ateny - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 2 - serial 
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
23:45 Franciszek - biografi czny 
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 36,

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia - 
publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Fatima - znak nadziei - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 64 - serial  
14:45 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Dobra wiara, dobre tricki 
 - reportaż 
17:10 Prosto o gospodarce - 
ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone - 
publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Sabina K. - obyczajowy

05:30 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1358 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:25 Na sygnale odc. 11 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 40 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 93 - serial 
14:00 Cała prawda o kaloriach 
 odc. 110, - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1358 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 68 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5049, 
18:40 Rodzinka.pl odc. 41 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 12 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 3 - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1359 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 Magazyn - publicystyczny  
22:50 Imperium marzeń - dokumentalny 
00:15 Ludzik, czyli One Man Show 
 - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 8 - 

magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2205 

 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 871 - serial  

12:00 Szkoła odc. 523 - serial  

13:00 19+ odc. 224 - serial  

13:30 Szpital odc. 760 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 524 - serial  

16:30 19+ odc. 225 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 872 - serial  

18:00 Szpital odc. 761 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5248 - magazyn 

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 8 

 - magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2644 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 130, 

21:30 Diagnoza odc. 4 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1122 - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 638 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 368 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 369 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 143 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 726 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 117 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 763 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2650 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 809 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3591 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 192 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 182 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2651 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 505 - serial 
20:05 Uprowadzona II - sensacyjny  
22:00 Zabójca - sensacyjny 
00:30 Bad Ass: Twardziele 2 
 - sensacyjny

12:40 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:35 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Emerytowany agent CIA Bryan Mills organizuje dla 
rodziny wakacje w Stambule. On i jego była żona 
Lenore zostają porwani. Tylko córce, Kim, udaje się 
uciec.

Detektyw Axel Foley jedzie do Beverly Hills, 
by odwiedzić rannego przyjaciela. Spotkawszy 
dawnych znajomych, Taggarta i Roswooda, 
decyduje się wspomóc ich w śledztwie.

„Gliniarz z Beverly Hills II”
(1987r.) TVN 7 22:20

„Uprowadzona II”
(2012r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:50 Elif odc. 202 - serial  
06:50 Komisariat odc. 25 - serial 
07:15 Komisariat odc. 26 - serial 
07:45 Alarm! odc. 12 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
09:15 Blondynka odc. 77 - serial  
10:10 Doktor Quinn odc. 48 s. 4 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 4 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 5 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 203 - serial 
14:45 Korona królów odc. 42 - serial  
15:15 Alarm! odc. 12 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3279 
18:25 Korona królów odc. 43 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 13 - magazyn 
20:30 FC Barcelona - Chelsea FC 
 - piłka nożna  
20:40 FC Barcelona - Chelsea FC 
 - piłka nożna  
23:05 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
00:20 Nadzy wśród wilków Dramat 
wojenny

06:00 Szpital odc. 273 - serial 

06:55 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

07:55 Przepis na życie odc. 6 - serial 

08:50 Agentka o stu twarzach 

 odc. 1 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 207 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 447 - serial 

14:55 Szpital odc. 274 s. 38 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 549 - serial 

20:00 Terminal - komedia romantyczna 

22:50 Magazyn UEFA Champions 

 League odc. 4 

 - magazyn piłkarski 

00:00 Senna - dokumentalny

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 15 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków 
 odc. 3 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków 
 odc. 6 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 14 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 58 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 15 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 87 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 80 - magazyn policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 88 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 48 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 49 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 371 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 372 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 163 - serial  
21:05 Zabić Salazara - akcji  
23:10 Worek kości - horror 
01:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 
 odc. 4 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 246 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 13 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 1 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 31 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 32 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
20:00 Piekielna głębia - sensacyjny 
22:05 Replikant - sensacyjny 
00:10 Skrzydlate świnie - obyczajowy 

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Dzika muzyka odc. 11 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Straszny sen Dzidziusia 

 Górkiewicza - komedia  

11:00 Alternatywy 4 odc. 5 - serial 

12:10 Alternatywy 4 odc. 6 - serial 

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Skarga Film psychologiczny 

15:10 Dranie w kinie Magazyn 

15:45 Mała Apokalipsa - dramat 

17:45 Beuys. Sztuka to rewolucja 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat 

21:45 Pegaz odc. 64 

 - magazyn kulturalny 

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 92 

 - magazyn 

23:00 Jedna scena odc. 53 

 - magazyn kulturalny 

23:20 Duże zwierzę - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 501 - felieton 
07:00 Koło historii odc. 11 - historyczny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 37,  
08:35 Misja Gryf odc. 3, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:05 Pogranicze w ogniu odc. 2 - serial  
10:15 Zdzisław Najder. Chciałem być 
 lotnikiem - dokumentalny  
11:15 Spór o historię odc. 116 
 - historyczny 
11:50 Wszystkie kolory świata odc. 5 
 - serial  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 158 
 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 159 
 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 21 - serial 
15:25 Kulisy II wojny światowej odc. 2 
 - serial  
16:20 Józef Bem odc. 1, - dokumentalny 
16:50 Józef Bem odc. 2, - dokumentalny 
17:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 6 - serial 
17:50 Chłopi odc. 10 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 160 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 132 
 - historyczny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Powrót skrzypiec - dokumentalny 
21:50 Pogranicze w ogniu odc. 3 - serial 
23:00 Lekcja historii odc. 2 
 - dokumentalny 
23:30 Łyżeczka życia - dokumentalny 
00:00 Lawa - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Opowieść wiecznie żywa 
 - serial animowany 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 45 - serial 
11:15 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy  
14:10 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
15:40 Chingola - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Odwaga wiary - dokumentalny 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Odwagi, ja jestem - reportaż 
23:50 Lusaka Bauleni - reportaż

05:25 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1359 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:25 Na sygnale odc. 12 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie - magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 41 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 94 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 2 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1359 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 69 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5050, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 42 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 13 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 182 - serial 
22:25 Moja super eksdziewczyna 
 - science fi ction 
00:05 Rodzinka.pl odc. 227 - serial 
00:35 Kara poza wyrokiem 
 - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 8 - 

magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2206 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 872 - serial  

12:00 Szkoła odc. 524 - serial  

13:00 19+ odc. 225 - serial  

13:30 Szpital odc. 761 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 525 - serial  

16:30 19+ odc. 226 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 873 - serial  

18:00 Szpital odc. 762 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5249 - magazyn 

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 8 

 - magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2645 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 131, 

21:30 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 3  

22:30 Mr Brooks - thriller 

01:00 Kiler-ów 2-óch 

 - komedia kryminalna

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 639 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 370 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 371 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 144 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 727 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 118 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 764 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2651 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 810 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3592 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 193 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 183 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2652 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 170 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 2 
21:30 Top chef odc. 70 
23:00 Klik: i robisz, co chcesz 
 - komedia 
01:30 Dwudziesto-pięcio-bój - komedia

06:55 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Alternatywy 4 13:35 Sensacje XX wieku

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

W poszukiwaniu lekarstwa na chorobę Alzheimera 
naukowcy przeprowadzają doświadczenia na tkance 
mózgowej rekinów. Na skutek mutacji genetycznych 
zwierzęta stają się wyjątkowo agresywne.

Życie architekta Michaela Newmana koncentruje 
się przede wszystkim na pracy. Cierpi na tym jego 
rodzina, ale Michael wierzy, że szef doceni w końcu 
jego poświęcenie i zaproponuje mu spółkę.

„Klik: i robisz, co chcesz”
(2006r.) Polsat 23:00

„Piekielna głębia”
(1999r.) TV Puls 20:00



P O G O D A

CZ
W

. 0
8.

03
.2

01
8

PT
. 0

9.
03

.2
01

8
SB

. 1
0.

03
.2

01
8

N
D

. 1
1.

03
.2

01
8

PN
. 1

2.
03

.2
01

8
W

T.
 1

3.
03

.2
01

8

 temperatura: 8 2 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 995 1002 hPa
 wiatr: 13 11 km/h 

 temperatura: 7 1 °C
 opady: 2 2 mm
 ciśnienie:  1005 1005 hPa
 wiatr: 9 11 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 2 2 mm
 ciśnienie: 1011 1008 hPa
 wiatr: 13 13 km/h 

 temperatura: 3 1 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1003 1004 hPa
 wiatr: 14 16 km/h 

 temperatura: 1 -3 °C
 opady: 0,1 1 mm
 ciśnienie: 1005 1009 hPa
 wiatr: 17 25 km/h 

 temperatura: 5 -4 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1011 1012 hPa
 wiatr: 27 13 km/h 

 temperatura: 4 -1 °C
 opady: 0,9 0,7 mm
 ciśnienie: 1013 1011 hPa
 wiatr: 8 18 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pstrąg pieczony z ziołami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 8 marca 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
1 pstrąg 
50 ml oliwy z oliwek
1 cytryna 
1 ząbek czosnku 
pietruszka i koper
sól
pieprz 

Sposób wykonania:

Pstrąga oczyść i pozostaw w całości, razem 
z głową. Natrzyj rybę w środku i na zewnątrz 
solą oraz pieprzem. Włóż do środka plastry cy-
tryny, po gałązce pietruszki i kopru i rozgnie-
ciony ząbek czosnku. Pstrąga wstaw na godzi-
nę do lodówki. Następnie ułóż go w naczyniu 
nasmarowanym oliwą i wyłożonym plastrami 
cytryny oraz gałązkami ziół. Wstaw do piekar-
nika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez 
20-25 minut. Rybę serwuj z ryżem z kurkumą 
i warzywami. 

Smacznego!
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zdrowie22 Czwartek 8 marca 2018

Po wsparcie do centrum
zdrowie  Masz problem, czymś się zamartwiasz, nie radzisz sobie z codziennością? A może cierpisz po 
utracie kogoś bliskiego? Może to oznaczać, że masz kryzys psychiczny. W takim stanie nie powinniśmy zo-
stawać sami. Warto zadzwonić lub napisać do Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, w któ-
rym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i udzielenia pomocy

Sytuacje życiowe czasami nas 
przerastają i nie widzimy wyjścia 
z nich ani nie mamy nadziei na po-
prawę. Zaczynamy widzieć świat 
w czarnych barwach, a końcówka 
zimy wcale nie poprawia nam na-
stroju. Możemy mieć kryzys psy-
chiczny.

dziwny stan
Kryzys psychiczny (potocznie 

nazywany kryzysem emocjonal-
nym lub załamaniem nerwowym) 
to ekstremalna reakcja człowieka 
na wydarzenie trudne, krytyczne 
w jego życiu. Zaburza normalne, 
codzienne funkcjonowanie, po-
wodując poczucie przekroczenia 
możliwości poradzenia sobie z za-
istniałą sytuacją. 

– Wewnętrzna równowaga 
emocjonalna zostaje poważnie 
zakłócona, a dotychczasowe me-
tody radzenia sobie w sytuacjach 
zaskakujących lub nietypowych 
nie przynoszą rezultatów, tym sa-
mym powodują kolejne zaburze-
nia równowagi i poczucie utraty 
panowania nad sytuacją – mówi 
Izabela Jezierska-Świergiel, czło-
nek Zarządu Fundacji Itaka ds. PR 
i Fundraisingu. – Nieprzepraco-
wany kryzys może stać się zaląż-
kiem poważnych problemów psy-
chicznych. Może się także utrwalić 
i przerodzić w formę przewlekłą, 
czyli depresję. Niezdiagnozowana 

i nieleczo-
na depresja 
może do-
prowadz ić  
w skrajnych 
sy tuacjach 
do samobój-
stwa.

Specja-
liści opisują 
kryzys jako 
„odczuwa-
nie lub do-
świadczanie 
wydarzenia 
bądź sytuacji 
jako trud-
ności nie 

do zniesienia, wy- c zerpującej  
zasoby wytrzymałości i narusza-
jącej mechanizmy radzenia sobie 
z trudnościami” (James i Gilliand, 
2006). W innych definicjach czy-
tamy: „Kryzys jest stanem dezor-
ganizacji, w którym człowiek staje 
w obliczu zniweczenia ważnych 
celów życiowych lub głębokiego 
zaburzenia swego cyklu życiowego 
i metod radzenia sobie z czynni-
kami stresującymi. Termin kryzys 
odnosi się zazwyczaj do poczucia 
lęku, szoku i trudności przeżywa-
nych w związku z zaburzeniem, 
a nie do samego zaburzenia” 
(Brammer, 1985).

Zazwyczaj człowiek nie jest 
w stanie przygotować się na kry-
zys, najczęściej wywołują go sy-
tuacje nagłe i niespodziewane. 
Ich specyfiką jest to, że zawodzą 
w nich wszelkie dotychczas zna-
ne i sprawdzone sposoby walki 
z przeciwnościami. Doświadczenie 
kryzysu jest powszechne. 

rodzaje kryzysu
Istnieją różne rodzaje kryzysu 

psychicznego. Kryzysy rozwojo-
we – zachodzące w trakcie całego 
życia i rozwoju człowieka (dzie-
ciństwo, dojrzewanie, dorosłość, 
starość) i powodujące gwałtow-
ne zmiany albo życiowe zwroty. 
Kryzysy sytuacyjne – związane 
z nieoczekiwanymi wydarzeniami, 

których nie można kontrolować 
ani przewidywać, a powodują za-
zwyczaj utratę czegoś lub kogoś 
ważnego (udział w wypadku, utra-
ta/zmiana pracy, choroba własna 
lub bliskiej osoby, śmierć bliskiej 
osoby, zaginięcie bliskiej osoby, 
nagła zmiana statusu material-
nego; mogą także być wywołane 
przez sytuacje o wydźwięku pozy-
tywnym: małżeństwo, narodziny 
dziecka, ukończenie studiów. Kry-
zysy egzystencjalne – lęki i kon-
flikty dotyczące własnego życia, 
jego celowości, ważności (kryzys 
wieku średniego, bilanse życiowe). 
Mamy też kryzysy tzw. środowi-
skowe – spowodowane wydarze-
niami z obszaru katastrof i klęsk 
(naturalne: powódź, pożar, hura-
gan, trzęsienie ziemi; spowodo-
wane czynnikiem ludzkim: wojna, 
emigracja, zapaść gospodarcza) 

– Człowiek znajdujący się 
w stanie kryzysu psychicznego 
może doświadczać i odczuwać wie-
lu nieprzyjemnych i dokuczliwych 
objawów, zarówno na poziomie fi-
zjologicznym, jak i emocjonalnym 
– mówi Izabela Jezierska-Świer-
giel. – Mogą pojawić się: nieokre-
ślony niepokój, lęk, rozdrażnienie, 
złość, przejmujący smutek, wzmo-
żona płaczliwość czy strach od-
nośnie swojego funkcjonowania, 
przyszłości itp. Podczas kryzysu 
psychicznego często czujemy po-
czucie pustki lub straty. Do tego 
dochodzi poczucie winy, wstyd, 
poczucie krzywdy, poczucie nie-
mocy, bezsilność i bezradność. 
Przy tym wszystkim pojawia się 
poczucie braku własnej wartości, 
zobojętnienie, brak motywacji do 
działania, przygnębienie, zmęcze-
nie lub poczucie braku energii. 
Objawem kryzysu jest też zmniej-
szona zdolność myślenia lub kon-
centracji, niechęć do dotychczaso-
wych sposobów spędzania czasu 
czy chęć wycofania się z dotych-
czasowych aktywności życiowych 
czy zawodowych. Człowiek do-
tknięty kryzysem psychicznym 

w ramach centrum wsparcia Fundacja itaka prowadzi: teleFoniczne centrum 
wsparcia 800 70 2222 – to bezpłatna linia, która działa 24 godziny przez 7 dni 

w tygodniu; e-mail porady@liniawsparcia.pl oraz czat.
Na stronie internetowej liniawsparcia.pl zamieszczony jest grafik dyżurów specjalistów, czyli psychologów, pracowników 
socjalnych czy prawników. Dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która po-
maga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje.
– Warto korzystać z naszej pomocy – zachęca Izabela Jezierska-Świergiel. – Jest ona bezpłatna i całodobowa. Można 
zadzwonić nawet w środku nocy, gdy ktoś czuje taką potrzebę, gdy ktoś ma krytyczny moment. Mogą się do nas odzywać 
osoby starsze, które nierzadko są samotne, a także młodzież, która ma problemy, a boi się o tym powiedzieć dorosłym. 
Gdy osoba dyżurująca uzna, że potrzebna jest pomoc psychologiczna, to skieruje dzwoniącego do odpowiedniej placówki. 
Często jest jednak tak, że wystarczy sama rozmowa z dyżurującymi czy porada naszego prawnika. Wiadomo, że najbar-
dziej pomaga rozmowa, a jeśli możemy to zrobić nie wstydząc się rodziny czy znajomych, z osobą z zewnątrz, która jest 
obiektywna, to ona nakieruje, poradzi. Z doświadczenia wiem, że czasem po takich rozmowach dzwoniący, kiedy już odło-
ży słuchawkę, dochodzi do wniosku, że jego problem wcale nie jest taki ogromny, że jest wyjście z sytuacji i to jest bardzo 
ważne. Czasami wystarczy wysłuchać człowieka, który jest w kryzysie, by mógł z siebie „wyrzucić” emocje, uspokoił się 
i inaczej ocenił swoją sytuację. Dlatego zachęcam do kontaktu z centrum.

ma problemy ze snem. Ma trud-
ności w zasypianiu lub ucieka 
w sen. Mogą pojawiać się u niego 
bóle całego ciała lub poszczegól-
nych jego partii: brzucha, głowy, 
kręgosłupa, problemy trawienne. 
Osoba taka jest pobudzona lub 
przeciwnie – apatyczna. Do tego 
dochodzą natrętne wspomnienia 
wydarzenia krytycznego w formie 
żywych obrazów, brak sensu i ce-
lowości istnienia i w końcu nawet 
zachowania autodestrukcyjne, 
myśli rezygnacyjne i samobójcze.

sam na sam 
to złe rozwiązanie 
Niezwykle ważne jest, by oso-

ba przeżywająca kryzys nie zosta-
ła w tej sytuacji sama i nie była 
pozbawiona wsparcia najbliższych, 
życzliwych jej osób. Niekiedy może 
wystarczyć wsparcie najbliższych, 
pod warunkiem, że są oni w stanie 
objąć osobę doświadczającą kry-
zysu szczególną ochroną i opieką. 
Gdy jednak nie możemy liczyć na 
wsparcie rodziny, nie musimy, 

a nawet nie powinniśmy zostawać 
z problemem sami, bo to może 
pogłębiać depresyjny stan lub do-
prowadzić do nieszczęścia. Może-
my skontaktować się z psycholo-
giem przez telefon lub internet. 
Wszystko dzięki Fundacji Itaka, 
która uruchomiła – realizowany 
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 
i finansowany ze środków Naro-
dowego Programu Zdrowia – pro-
gram Centrum Wsparcia dla osób 
znajdujących się w stanie kryzysu 
psychicznego. Centrum oferu-
je całodobową pomoc i wsparcie 
telefoniczne, a także możliwość 
kontaktu przez mail i czat. Dy-
żurni eksperci, tj. psychologowie, 
lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz 
pracownicy socjalni, udzielają in-
formacji o możliwościach uzyska-
nia profesjonalnej, bezpośredniej 
pomocy specjalistów w pobliżu 
miejsca zamieszkania osoby zgła-
szającej się po pomoc.

(nał)
fot. pixabay 
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Naturalna 
medycyna indyjska

ZDROWIE  Ajurweda to wiedza, która pozwala utrzymać 
zdrowie, a chorych wyleczyć. Wywodzi się z Indii, ale cieszy 
się też dużym powodzeniem w krajach europejskich.

Ajurweda tłumaczy, na czym 
polega związek między ciałem, 
umysłem, duszą i zmysłami. Dla-
czego o niej wspominamy w cy-
klu poświęconym jodze? Bo nie 
można oddzielić jogi od ajurwedy. 
Te dwa systemy są ze sobą sprzę-
żone.

Naturalna medycyna indyjska 
uczy, jak żyć w harmonii z naturą 
i jej cyklami. Brak tej harmonii 
powoduje różne choroby. Ajur-
weda, podobnie jak współczesna 
medycyna, ma różne gałęzie, np. 
choroby wewnętrzne, choroby 
nosa, chirurgia ogólna itp. 

Według tej nauki, w człowie-
ku występują energie biologiczne 
zwane doszami. Jest vata, pitta 
oraz kapha. Każda z nich odpo-
wiada za inny element w ciele 
człowieka. I tak vata jest odpowie-
dzialna za cały ruch w ciele czło-
wieka, czyli za oddychanie, krąże-
nie i myślenie. Pitta odpowiada za 
metabolizm, trawienie pokarmu, 
głód i pragnienie. Kapha jest od-
powiedzialna za strukturę kost-
ną. Zachwianie równowagi pro-
wadzi do chorób i pojawienia się 
dolegliwości. Aby organizm był 
zdrowy, dosze muszą być w rów-
nowadze i właśnie ajurweda uczy 
i pokazuje jak ją zachować.

W myśl ajurwedy, w ciele 
człowieka - oprócz wyżej wspo-
mnianych dosz - można jeszcze 
wyróżnić tzw. guny, czyli typy 
mentalne, które odpowiadają za 
stan naszego umysłu. Są trzy: sa-
twa, radżas i tamas.  Właśnie po-
łączenie tych wszystkich czynni-
ków pokazuje jak skomplikowany 
jest organizm człowieka i jak wiele 
wiedzy trzeba posiadać, by zapa-
nować nad nim. Znaczenie ma np. 
pora dnia, pora roku, pożywienie, 
styl życia itp. Trzeba to wszystko 
zgrać ze sobą, by być zdrowym. 
Zainteresowanych tematem od-
syłam do literatury bądź licznych 
źródeł w Internecie.

W dzisiejszym odcinku przed-
stawimy dwie kolejne asany, któ-
re dbają o nasz kręgosłup.

Pozycja nr 1:
 Trójkąt (Trikonasana)
Stajemy w rozkroku, stopy 

ustawione równolegle do siebie 
w odległości około 1 metra. Nogi 
wyprostowane. Unosimy ręce do 
wysokości barku. Następnie skrę-
camy stopy w prawo, przednia sto-
pa o 90 stopni, tylna o 45 stopni. 
Wyciągamy się mocno w prawo. 
Kładziemy prawą rękę na kolanie, 
podudziu lub kostce. Lewa ręka 
idzie natomiast do góry. Docelo-

wo staramy się spojrzeć na naszą 
lewą dłoń. Wytrzymujemy w tej 
pozycji kilka oddechów i stopnio-
wo wracamy do pierwotnej pozy-
cji. Odwracamy się i powtarzamy 
na drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia i uela-
stycznia cały kręgosłup, rozszerza 
klatkę piersiową, zwiększa pojem-
ność i wydajność płuc. Poprawia 
także pracę narządów wewnętrz-
nych, zwłaszcza podbrzusza.

Pozycja nr 2: 
Intensywne rozciąganie
w skłonie do przodu 
(Uttanasana)
Stajemy w pozycji góry. Opie-

ramy dłonie na biodrach i pochy-
lamy się do przodu starając się 
utrzymać proste nogi. Opiera-
my dłonie na macie lub klocku. 
Z wdechem wydłużamy przód tu-
łowia, a z wydechem przyciągamy 
go do nóg. W tym ćwiczeniu waż-
ne jest utrzymanie prostych nóg 
i rozciąganie boków ciała oraz 
kręgosłupa. 

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
uelastycznia cały kręgosłup. To-
nizuje pracę jamy brzusznej 
i wzmaga wydzielanie soków tra-
wiennych.

(Maw), fot. archiwum 
K. P. Sulikowskich.

Trójkąt w wersji klasycznej Łatwiejsza wersja pozycji nr 1

Intensywne rozciąganie uelastycznia cały kręgosłup Przy rozciąganiu mogą być pomocne klocki

Programy 
profilaktyczne 2018
Trwają przygotowania do uruchomienia tego-
rocznych marszałkowskich programów profi-
laktyki zdrowotnej. Niektóre samorządy z tere-
nu ukazywania się naszych tygodników wezmą 
udział w dwóch z nich. Pozostałe dwa nie będą 
realizowane.

Zdrowie

– Kontynuujemy realizację 
sprawdzonych i potrzebnych 
programów zdrowotnych oraz 
inicjujemy kolejne. W tym roku 
zaplanowaliśmy wykonanie bli-
sko 4 tysięcy szczepień dzieci 
i seniorów przeciw pneumoko-
kom, przebadamy też 2,5 tysiąca 
osób pod kątem zakażeń WZW 
typu B i C, a kolejne 1,7 tysiąca 
pacjentów skorzysta z progra-
mu badań przesiewowych w kie-
runku tętniaka aorty brzusznej. 
Bezpłatnymi badaniami ko-
lonoskopowymi obejmujemy 
blisko 25 tysięcy osób – tłuma-
czy marszałek Piotr Całbecki. 
Marszałkowskie programy profi-
laktyki zdrowotnej w 2018 roku: 
* Program profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych wśród 
dzieci w oparciu o szczepie-
nia przeciwko pneumokokom. 
Bezpłatnymi szczepieniami zo-
staną objęte dzieci między 24. 
a 36. miesiącem. W 2018 roku 
udział w przedsięwzięciu za-
deklarowało 35 samorządów 
terytorialnych, które pokryją 
połowę kosztów przeprowadze-
nia szczepień – z naszego te-
renu to gmina Płużnica, miasto 
Rypin, gmina Wąpielsk, gmina 
Zbójno. Zaplanowano wykona-
nie 2670 szczepień. Samorząd 
województwa na realizację pro-
gramu zaplanował 430 tys. zł. 
* Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród osób 
dorosłych w oparciu o szczepie-
nia przeciwko pneumokokom. 
Z bezpłatnych szczepień skorzy-
sta 1 126 osób w wieku powyżej 
65 lat, które nie były szczepione 
przeciwko pneumokokom i na-
leżą do grupy ryzyka (leczą się 
z powodu przewlekłego nieżytu 
oskrzeli i dychawicy oskrzelo-
wej). Udział w programie za-
deklarowało 18 samorządów 
terytorialnych, które pokryją 
połowę kosztów przeprowa-
dzenia szczepień – z naszego 
terenu to powiat golubsko-do-
brzyński i miasto Wąbrzeźno. 
Środki województwa zapla-
nowane na realizację progra-
mu wyniosły blisko 200 tys. zł. 
* Program wykrywania zakażeń 
WZW B i C w województwie ku-
jawsko-pomorskim. W ramach 
programu prowadzone będą ba-
dania diagnostyczne krwi ukie-

runkowane na wykrywanie przy-
padków zakażenia wirusem typu 
B i C. Udział w programie zade-
klarowały 23 samorządy (żaden 
z powiatów: golubsko-dobrzyń-
skiego, rypińskiego, wąbrze-
skiego i lipnowskiego). Zadanie 
samorządów terytorialnych to 
prowadzenie kampanii medialnej 
i nabór uczestników programu, 
a także pokrycie połowy kosz-
tów badań. W tym roku planuje 
się przebadać 2 586 osób. Samo-
rząd województwa na realizację 
programu zaplanował 110 tys. zł.  
* Program badań przesiewo-
wych w kierunku tętniaka aorty 
brzusznej. Programem zostaną 
objęci mężczyźni pomiędzy 65. 
a 74. rokiem życia, palący papie-
rosy. Badanie przesiewowe USG 
jest bezinwazyjne i nie wiąże 
się z żadnymi powikłaniami dla 
zdrowia pacjenta. Program za-
kłada przebadanie 1 766 osób. 
Udział w programie zadeklaro-
wało 18 samorządów terytorial-
nych (żaden z powiatów: golub-
sko-dobrzyńskiego, rypińskiego, 
wąbrzeskiego i lipnowskiego). 
Ich zadaniem będzie prowa-
dzenie kampanii informacyjnej 
i naboru uczestników progra-
mu, a także pokrycie połowy 
kosztów badań. Środki woje-
wództwa zaplanowane na re-
alizację programu to 35 tys. zł.  
Ruszyły postępowania konkur-
sowe, które wyłonią koordy-
natorów programów oraz re-
alizatorów badań i szczepień. 
Programy na dobre wystartują 
jeszcze w pierwszej połowie roku. 
Trwa już realizacja finanso-
wanego z RPO wojewódzkiego 
programu profilaktyki i wcze-
snego wykrywania nowotworów 
jelita grubego, z bezpłatnymi 
badaniami kolonoskopowymi, 
którymi objętych zostanie bli-
sko 25 tys. osób. Badania reali-
zuje 14 wybranych w konkur-
sie o dofinansowanie placówek 
medycznych w całym regionie. 
Skorzystać mogą osoby z grup 
podwyższonego ryzyka zacho-
rowania na raka jelita grube-
go – w wieku 50-65 lat, a także 
młodsze, w których rodzinach 
stwierdzono wcześniej tego ro-
dzaju schorzenia. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 56 652 18 73.
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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)

Przy byle okazji będziesz szukał okazji do podjęcia 
nowych zajęć czy udziału w kontrowersyjnych dys-
kusjach. Potrzeba ci wyzwań intelektualnych, bę-
dziesz teraz w świetnej formie. Zabłyśniesz na niwie 
towarzyskiej, a znajomi będą pod wrażeniem twojej 
inteligencji. Ostrożnie w sprawach finansowych, 
ktoś będzie cię namawiał do udziału w ryzykownym 
biznesie.

Będziesz wesoły i towarzyski, możesz liczyć na za-
proszenia od znajomych. Dobry humor przyda się też 
w pracy, gdzie lepiej zdystansować do wygórowanych 
ambicji współpracowników. Rób swoje i poczekaj. 
Zadbaj za to o relacje w domu, może wspólny weeken-
dowy wypad dobrze wam zrobi? Zabierzcie planszówki 
i spędźcie czas razem.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz na 
swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczu-
cia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Lwy 
w stałych związkach niech nie zapominają o partne-
rach.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przy-
jemnie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze po-
jawią się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się 
je wykorzystać. W sferze zawodowej również spo-
kój. Twoja pozycja się poprawia, zyskałaś szacunek 
szefa i współpracowników.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu. Jeśli za-
mierzasz wybrać się na terapię, skorzystać z usług 
coacha, nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że 
będziesz czuła się lepiej sama ze sobą – teraz jest na 
to czas. Chodź na spacery, zapisz się na zumbę lub 
jogę, przewietrz szafę.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. W sprawach 
zawodowych postaraj się udowodnić, że jesteś kom-
petentny, a zyskasz ofertę współpracy albo dosta-
niesz awans.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła 
pora, by pomyśleć tylko o sobie. Miałeś ostatnio 
bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie 
i teraz czujesz się zmęczony. W pracy dotrą do cie-
bie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj 
się wciągnąć w intrygi.

W najbliższych dniach sporo będzie się działo i to 
do tego stopnia, że może zakręcić się w głowie od 
nadmiaru wydarzeń i spotkań. Nie odpuszczaj, a je-
śli nosisz się z jakimś ambitnym pomysłem, pora 
go zrealizować. Planety ci sprzyjają. Weekend też 
zechcesz spędzić aktywnie, namówisz partnera na 
sportowe zmagania lub udział w dużej imprezie.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi. Samotne Byki dadzą 
się namówić na randkę komuś, z kim dzielą pokój 
w pracy.

Ktoś surowy podda ocenie twoje ostatnie ambitne 
poczynania w pracy. Będzie chciał znaleźć jakiś 
punkt zaczepienia do krytyki, ale ty odważnie broń 
swoich racji. W ten sposób zasłużysz na szacunek. 
Jeśli podwiniesz ogon, zyskasz łatkę nieprofesjonal-
nego. W wolnych chwilach zrelaksuj się, najlepiej 
z bliską osobą u boku. Zostaw sprzątanie na później, 
czas na zabawę.

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

Będziesz miał tysiące spraw do załatwienia. Zaczną cię 
pociągać tematy związane ze sztuką, a także modą. Po-
stanowisz odświeżyć garderobę. Będzie awangardowo, 
ale ze smakiem. Otoczenie będzie cię komplemento-
wać. Po porządkach w szafie postanowisz wziąć się za 
przemeblowanie domu. Ustal to najpierw z bliskimi, by 
uniknąć konfliktu.

Kolorowanki dla dzieci
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Zespół Szkół w Kikole uzyskał 
tytuł „Szkoły Dialogu”, pokonując 
w konkursie ponad 50 placówek 
z całej Polski. Projekt zrealizowa-
ny przez uczniów ZS był tak do-
bry, że otrzymał nominacje we 
wszystkich kategoriach. Oficjalne 
ogłoszenie wyników odbyło się na 
prestiżowej gali w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie

Szkoła Dialogu to program 
edukacyjny realizowany od 2008 
roku, którego celem jest zapozna-
nie uczniów szkół ponadpodsta-
wowych z historią Żydów w Polsce 
oraz ich wkładem w społeczny, 
kulturalny i ekonomiczny rozwój 
naszego kraju. Uczestnicy pozna-
ją rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich 
miastach, lokalną historię, która 
bardzo często nie jest im znana.

W tym roku przyznawano ty-
tuły „Szkoły Dialogu” w czterech 
kategoriach, tj.  Różnorodność 
działań, Wpływ na lokalną spo-
łeczność, Innowacyjność działań 
projektowych oraz Odkrywcy Hi-
storii. W tej ostatniej zwyciężyli 
reprezentanci Kikoła.

Niebywałe przeżycie
– Atmosfera niesamowita. 

Wspaniali ludzie. Emocje na gra-
nicy wytrzymałości. Niesamo-
wite przeżycie, które pozostanie 
w naszej pamięci do końca życia. 
Zostaliśmy docenieni. Wygraliśmy! 
Pięknie dziękujemy za wzruszają-
ce chwile. Podczas gali towarzy-
szyli nam sympatyczni redaktorzy 
z Telewizji Izraelskiej, którzy przy-
jechali do nas dzień wcześniej, aby 
uwiecznić nasze działania. Każ-
dy z nas ma swój wehikuł czasu. 
W przyszłość zabierają nas marze-
nia. W przeszłość – wspomnienia 
– napisali autorzy projektu z Ze-
społu Szkół w Kikole na profilu fa-
cebookowym Żydzi kikolscy.

Zwycięskie szkoły otrzyma-
ły list gratulacyjny od rzecznika 
praw obywatelskich. Wręczono 
nagrody rzeczowe dla uczniów 

oraz nauczycieli uczestniczących 
w projekcie, a także dla szkoły. 
Jedną z nagród jest także dopaso-
wany do zainteresowań uczniów 
warsztat z ekspertem w szkole. 
Nie zabrakło również nagród do-
datkowych od sponsorów.

Jedyni w Polsce
– My jako jedyna szkoła by-

liśmy nominowani we wszystkich 
kategoriach. Ten sukces cieszy nas 
bardzo, bo startowały tam głównie 
szkoły z dużych miast. Jesteśmy 
dumni także z tego, że tylko u nas 
była telewizja z Izraela. Wybrali 
nas, bo wszystko zaczynaliśmy od 
zera w naszym projekcie. Na gali 
spotkaliśmy mężczyznę, którego 
rodzina z korzeniami żydowski-
mi mieszkała właśnie w Kikole. 
To niewiarygodne ile kontaktów 
nawiązaliśmy – mówi Ireneusz 
Bednorz, nauczyciel historii w Ze-
spole Szkół w Kikole oraz opiekun 
projektu.

Uczniowie z Kikoła podjęli 
się trudnego zadania. Odkrywali 
historię Żydów na swoim tere-
nie jako pierwsi. Na sukces grupa 
pracowała intensywnie od wrze-
śnia. Zaangażowały się dwie klasy 
gimnazjum (III c i II c).  Uczniowie 
docierali do materiałów o Żydach. 
Korzystali z informacji od lokal-
nych mieszkańców, a także ksiąg 
dostępnych w Archiwum Państwo-
wym w Bydgoszczy. Przygotowali 
własne logo programu oraz stronę 
internetową, na której publikowali 
zebrane informacje.

Poszli śladami Żydów
Jednym z przedsięwzięć w ra-

mach projektu była wycieczka 
„Śladami Żydów kikolskich”, pod-
czas której przybliżyli informacje 
na temat lokalnych Żydów miesz-
kańcom Kikoła. Ruszyli ze skwerku 
w centrum miejscowości. To wokół 
niego znajduje się bowiem najwię-
cej budynków, które przypomina-
ją o obecności osób tej narodowo-
ści w regionie. Ustalili, ze w Kikole 

działała synagoga/bóżnica, łaźnia 
rytualna, a z czasem zaczął funk-
cjonować także dom noclegowy 
dla ubogich podróżujących Żydów. 
Uprzątnęli także teren zapomnia-
nego żydowskiego cmentarza.

Tymi samymi śladami opro-
wadzili telewizję, która przyje-
chała z Izraela na dzień przed 
rozstrzygnięciem konkursu, aby 
nakręcić reportaż o realizowanym 
przez szkołę projekcie. Wspólnie 
z uczniami z Kikoła pojechali na 
uroczystą galę. W czasie trwania 
projektu szkołę odwiedzili tak-
że edukatorzy, którzy prowadzili 
tam zajęcia. Już wtedy byli pod 
dużym wrażeniem tego, co wyko-
nali uczniowie. Chociaż działania 
młodzieży z Kikoła spotykały się 
z wieloma pozytywnymi opiniami, 
nie było pewności czy zwyciężą. 
Ostatecznie się udało.

Cenna inicjatywa
Intencją uczniów nie była 

jedynie chęć zdobycia cennych 
nagród w tym ogólnopolskim 
konkursie. Postawili sobie za cel 
odrestaurowanie starego cmen-
tarza i umieszczenie ocalałych 
tablic nagrobnych, które udało się 
im odszukać w trakcie realizacji 
projektu. Planują także umieścić 
w miejscu dawnego żydowskiego 
cmentarza tablicę pamiątkową. Co 
więcej, każdego roku będą miały 
miejsce wycieczki śladami Żydów 
kikolskich organizowane w Dniu 
Pamięci Ofiar Zagłady. Poza tym 
zdobyte informacje wraz z wide-
oprzewodnikiem, audioprzewod-
nikiem, przewodnikiem w formie 
pisanej, dokumentacją zdjęciową, 
quizem wiedzy o Żydach, itp., któ-
re przygotowali uczniowie pod-
czas trwania projektu, zamieścili 
na ogólnodostępnej stronie inter-
netowej, aby wszyscy zaintereso-
wani mieli do nich dostęp.  

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. nadesłane

Najlepsi w Polsce
KIKÓŁ  Zespół Szkół w Kikole uzyskał tytuł „Szkoły Dialogu”, 
pokonując w konkursie ponad 50 placówek z całej Polski. Pro-
jekt zrealizowany przez uczniów ZS był tak dobry, że otrzymał 
nominacje we wszystkich kategoriach. Oficjalne ogłoszenie 
wyników odbyło się na prestiżowej gali w Teatrze Narodowym 
w Warszawie

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

TymoTeusz ŻÓŁTeK
 urodził się 27 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3 kg i mierzył 52 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Jana i Justyny ze Złotopola 

TymoTeusz Celmer
 urodził się 1 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,58 kg i mierzył  
55 cm. Jest synem Krzysz-
tofa i Mileny z Białowie-
żyna, ma brata Adriana 

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

Pola sKrzyNeCKa
 urodziła się 28 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,92 kg i mierzyła 
57 cm. Jest córką Łukasza 
i Kamili z Kikoła, a siostrą 
Kornela 

ola WIęCzKoWsKa
 urodziła się 28 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,2 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Artura 
i Ani z Piątek, ma brata 
bliźniaka Adasia 

elIza BaraNoWsKa
 urodziła się 26 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,08 kg i mierzyła 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Emila i Arlety 
z Zalesia

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 Oli

fot. Lidia Jagielska
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Wojenna trauma?
II wojna światowa i przeżycia z nią związane od-
bijały się na życiu tych, którym udało się ujść 
z życiem.

XX wiek

Park pełen historii
CIEKAWOSTKA  Czasy królów saskich – Augusta II i Au-
gusta III nie zapisały się w historii Polski najlepiej, ale mo-
narchowie zlecili wykonanie dzieła, które do dziś cieszy 
oczy Polaków – Ogrodu Saskiego

W czasach Augusta II Mocnego 
zespół wybitnych planistów i archi-
tektów pracował nad stworzeniem 
nowego centrum Warszawy – Osi 
Saskiej. Centralnym punktem tego 
pomysłu był Pałac Saski. Budynek 
nie przetrwał do dziś. Został zniszc-
zony w czasie II wojny światowej, 
a w szczątkach kolumnady do 
dziś znajduje się Grób Nieznanego 
Żołnierza. Obok pałacu powstał 
ogród. Oś Saską wznoszono przez 40 
lat, a i tak nie udało się zrealizować 
wszystkich założeń. 

Ogród Saski zbudowany został 
w stylu francuskim, czyli ściśle 
uporządkowanym. Gdy powstał, był 
miejscem spotkań najważniejszych 
szlachciców. Park przeżywał roz-
kwit także w czasach ostatniego 
z królów elekcyjnych Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Problemy 
zaczęły się dopiero podczas powsta-
nia kościuszkowskiego. Na pięknych 
alejkach pojawiły się szubienice. 
Powieszono na niej m. in. biskupa 
Ignacego Massalskiego – przeciwni-
ka konstytucji 3 Maja, zwolennika 
Rosji.

Po rozbiorach Polski ogród 
miał się dobrze aż do 1807 roku, 
gdy na nasze ziemie wkroczyły 

wojska Napoleona. Trawniki stały 
się pastwiskiem dla chorych koni 
pułku Gwardii Cesarskiej. W parku 
biwakowały też setki francuskich 
żołnierzy. Czasy Napoleona minęły. 
Powstało miniaturowe i marionet-
kowe Królestwo Polskie, którego 
władcą był car Rosji, a w jego imi-
eniu w Warszawie rządził brat 
monarchy – książę Konstanty. 
Był znany ze swojego sadyzmu 
względem żołnierzy. Wielu oficerów 
polskich nie wytrzymywało takiego 
traktowania. Wybierali samobójczą 
śmierć. Popularnym miejscem 
popełniania samobójstwa była 
położona w Ogrodzie Saskim górka 
nieopodal teatru letniego.

W 1862 roku Andrij Potebnia, 
oficer armii carskiej usiłował zabić 
przechadzającego się po parkowych 
alejkach Aleksandra Ludersa, nam-
iestnika Królestwa Polskiego. Lud-
ers był Rosjaninem o pruskim po-
chodzeniu znanym z zamiłowania 
do terroryzowania żołnierzy i cy-
wilów. Namiestnik został ranny. 
Potebnia przeszedł na polską stronę 
i zginął w powstaniu styczniowym.

W 1864 roku w ogrodzie 
ponownie pojawiły się szubienice. 
Wieszano ostatnich powstańców 

styczniowych. – „Ciała męczenników 
kołysały się na szubienicach do 
zmierzchu. A na niebie paliła się 
nad nimi zorza krwawa, jak nad 
Golgotą” – zapisał w pamiętnikach 
Wiktor Gomulicki, XIX-wieczny po-
eta.

W 1870 roku w parku wzniesiono 
drewniany budynek teatru letniego. 
Była to typowa polska prowizorka 
na czas remontu Teatru Wielkiego. 
Teatr przetrwał aż do 1939 roku, gdy 
spłonął. Szkoda, bo byłaby to jedna 
z większych atrakcji Warszawy. 
Wcześniej, bo jeszcze w czasach sas-
kich, w parku powstała operalnia. To 
dość brzydkie słowo było szybkim 
tłumaczeniem z niemieckiego Op-
erahaus. W operalni organizowano 
koncerty. Na widowni obowiązywał 
podział społeczny. Dwa piętra lóż 
przeznaczone były dla mieszczan, 
a dwa kolejne dla szlachty. Niestety 
obiekt podupadał i w 1772 roku roze-
brano go w obawie przed katastrofą 
budowlaną.

II wojna światowa była dla 
parku trudnym czasem. Od 1942 roku 
przed wejściem do niego widniały 
tabliczki “nur fur Deutsche”, czyli 
“tylko dla Niemców”. W czasie pow-
stania warszawskiego wszystkie 
elementy małej architektury parku 
uległy zniszczeniu. Ogród Saski odt-
worzono po wojnie. Historia ogrodu 
ściśle wiąże się z historią polskiego 
ogrodnictwa. Pierwszym zarządcą 
obiektu był Jan Jakub Mencki. Jego 
następcą Jan Ulrich, potem Sauvage, 
Sztropble, Hoser i Franciszek Szan-
ior.

(pw)

Wiejskie sposoby
Aleksander Petrow badający zwyczaje ludu ziemi 
dobrzyńskiej podczas jednej ze swoich podroży 
usłyszał ciekawą opowiastkę ludową na temat ko-
żucha. Oto ona.

Ciekawostka

Było to jesienią. Wiózł chłop 
mieszczucha. Mieszczuch był w pal-
cie watowym, a chłop w kożuchu. 
Zziąbł mieszczuch i kazał chłopu 
zjechać do karczmy, aby się rozgrzać. 
Mieszczuchowi podał karczmarz na 
rozgrzanie herbaty i pije, a chłop 
je kapuśniak. Dzwoni mieszczuch 
zębami, dmucha herbatę i pije. 
Chłop je kapuśniak i gorąco mu, aż 
pot kroplami z niego spływa. Widzi 
to mieszczuch i pyta: “Słuchajno! 
Dlaczego to mnie zimno, a z ciebie 
aż pot się leje? Na to chłop mieszc-

zuchowi: “Bo kożuch to nie wata, Co 
kapuśniak, to nie herbata”.

Zabawna przypowiast-
ka pokazywała sposoby, jakie 
ludność wiejska udoskonalała, by 
przetrwać trudy zimy. Zupy takie 
jak kapuśniak lub cebulowa mają 
do dziś niezwykłe właściwości 
rozgrzewające. Poza tym kapuśniak 
zawiera witaminę C, która dodatko-
wo wzmacnia układ odpornościowy 
organizmu.

(pw)

Liczba przestępstw 
związanych z przemocą domową 
po zakończeniu II wojny światowej 
znacznie wzrosła. Ludzie, którzy 
doświadczali przemocy przez Ni-
emców, później sami zaczynali 
objawiać podobne zachowania. 
Oczywiście dotyczyło to tylko 
niektórych osób. Jeden z bardziej 
sadystycznych wyczynów z tego 
okresu pochodzi z powiatu lip-
nowskiego i miał miejsce w  
1946 roku. Sprawcą był Aleksand-
er Warchałowski, który w czasie 
wojny pracował w Niemczech, 
a po powrocie zaczął katować 
swoją żoną.

Przemoc rosła, aż w końcu 
zaczął przykuwać małżonkę 

łańcuchem w chlewie. Nie 
dopuszczał do żony żadnego z do-
mowników. O chłodzie i głodzie 
kobieta spędziła w ten sposób  
2 miesiące. W tym samym czasie 
ojciec terroryzował rodzinę. 
Sprawa stała się głośna na cały 
kraj za sprawą Gazety Ludowej. 
Szczegółów nie opisujemy, 
ponieważ są zbyt dramatyczne. 
Sąd skazał winowajcę na zaled-
wie 18 miesięcy więzienia. Jedną 
z przyczyn niskiego wyroku było 
właśnie przebywanie podczas 
wojny w bardzo trudnych war-
unkach, co mogło rzutować na 
postępowanie po wojnie.

(pw)

Losy Eliasza
Eliasz Auerbach był mieszkańcem Lipna. Uro-
dził się w 1906 roku. Był z zawody ogrodnikiem 
i właścicielem ogrodu warzywnego o powierzchni  
1 hektara w Lipnie. Po wojnie spisał krótką rela-
cję opisującą ostatnie dni społeczności żydowskiej 
w mieście.

XX wiek

Do wybuchu wojny w Lip-
nie przebywało ok. 3.500 Żydów. 
Po zajęciu miasteczka przez 
Niemców władze okupacyjne 
rozpoczęły nakładanie kontry-
bucji. Początkowo było to 6 tys 
zł tygodniowo za każdego Żyda. 
Później stawki rosły. Bogatsi 
Żydzi uciekli z Lipna, nie chcąc 
tracić majątków. Minęło 6 ty-
godni. Szef gestapo w mieście 
oznajmił Żydom, że mają być 
wysiedleni i może się to odbyć 

na dwa sposoby – dobrowolnie 
lub przymusowo. 20 października 
wszystkich Żydów zebrano na 
rynku i ustawiono w czworobok. 
Jedna z jego “ścian” była otwar-
ta. W środku czworoboku stał 
rabin, prezes i sekretarz gminy 
żydowskiej i szef gestapo. Ten os-
tatni wygłosił krótką przemowę:

– „Wy Żydzi jesteście przeklęci 
przez całą Europę. Przez was 
wybuchła wojna. Od dziś wszyst-
kie sklepy żydowskie ja obejmuję 

w posiadanie. Obejmuję też w po-
siadanie synagogę i klucze od 
niej będą się znajdowały u mnie. 
Kto z was ma jakie bydło, ma je 
zameldować”.

Gestapo zażądało od pr-
ezesa gminy żydowskiej Icka 
Dobrzyńskiego wyboru 30 silnych 
mężczyzn, którzy mieli ładować 
przedmioty ze sklepów do wag-
onów. Miejscowi Niemcy mieli 
następnie rozpędzić pałkami zgro-
madzenie. W połowie listopada 
Żydzi opuści li miasteczko. Eliasz 
udał się do Siedlec. Zajmował 
się tam przemytem towarów do 
Warszawy. Kiedy w Siedlcach 
powstało getto, zajmował się dalej 
przemytem towarów, ale tym 
razem do getta. Ludność polska 
nie odnosiła się do Żydów wrogo. 
Co więcej, współpracowała w bi-
znesie szmuglowym. Nawet, gdy 
polski policjant złapał Żyda poza 
gettem, za otrzymanie łapówki 
dawał mu uciec.

Eliasz był zatrudniony oficjal-
nie jako ogrodnik i to w niemiec-
kim ogrodzie w Nowosiedlcach. 
Niestety miał pecha i wpadł pod-
czas przemytu jednej z Żydówek 
poza teren getta. Został ukarany 
35 razami i zwolniony z pracy. 
Zatrudnił się do pracy fizycznej. 
Jego stanowisko znajdowało się 
przy torach kolejowych. Mijały go 
pociągi z wagonami bydlęcymi, 
w których przewożono Żydów do 
getta oraz do Treblinki.

22 sierpnia 1942 roku Eliasz 
został zbudzony przez 6-letniego 
synka. Ten wyjrzał przez okno 
i stwierdził, że getto w Siedl-
cach zostało otoczone kordonem 
wojskowym. Tego dnia zebrano 
wszystkich Żydów. Wyselekc-
jonowano 450 silnych mężczyzn. 
Pozostałych wywieziono do Tre-
blinki. Eliasz znalazł się w grupie 
ocalonych. Kolejne dni upłynęły 
mu na chowaniu zmarłych 
rodaków, których rozstrzeliwano 

w getcie. W końcu 12 września 
1942 roku zdołał uciec. Trafił do 
wsi Wólka Leśna, do jednego 
z gospodarzy, gdzie pracowali 
przed wojną jego szwagrowie. Tu 
utrzymywał się w ukryciu dzięki 
pomocy gospodarzy. Następnie 
ujawnił się, ponieważ Niemcy 
ogłosili fałszywą amnestię dla 
Żydów. Był to oczywiście podstęp. 
Został odesłany do Treblinki.

W drodze udało mu się 
wykraść z wagonu i ukryć u jed-
nego z gospodarzy w pobliskiej 
wsi. Przebywał tam do 13 stycznia 
1943 roku. Postanowił wyruszyć do 
Warszawy. Tu z wizytą przebywał 
minister z Finlandii, który 
werbował 500 mężczyzn do pracy 
w jego kraju. Pod przybranym 
nazwiskiem i z polskimi doku-
mentami Eliasz zdołał wyjechać 
do Finlandii. Był tam tłumaczem 
dla grupy 64 Polaków.

(pw)



To był wielki zryw genialnych 
serc. W kinie Nawojka w sobotni 
wieczór zebrali się wszyscy, któ-
rym nie jest obojętny los chorej 
uczennicy szkoły nr 3. Ucznio-
wie zbierali datki, muzycy zagrali 
wspaniałe przeboje, nauczyciele 
licytowali przedmioty otrzymane 
na ten cel od firm i ludzi dobrej 
woli, wszyscy zgromadzeni w sali 
kinowej dołożyli swoją cegiełkę 
do leczenia Ani Ceklarz.

– Mamy tytuł Genialnej 
Szkoły przyznawany szkołom 
wspierającym uczniów chorych 
na schorzenia przewlekłe – mó-
wił dyrektor „trójki” Jacek Góźdź. 
– Celem tego konkursu jest pro-
mowanie placówek edukacyjnych, 
w których nauczyciele rozumieją 
zasady opieki nad dzieckiem cho-
rym na chorobę rzadką i umiejęt-
nie włączają je w życie społecz-
ne, motywują do walki z chorobą 
i uczą społeczność szkolną sza-
cunku i współpracy z chorym. 
Wierzę, że uda się nam wesprzeć 
teraz Anię i wierzę, że Ania zwy-
cięży tę chorobę, bo w jej żyłach 
płynie góralska krew. Babcia Ani 
pochodzi z Kasiny Wielkiej, a więc 

z tej miejscowości co nasza mi-
strzyni Justyna Kowalczyk. Mu-
simy im tylko w tym dopomóc. 
O chorobie Ani dowiedziałem się 
w październiku. Wtedy przyszła 
do mnie mama dziewczynki i po-
informowała mnie o diagnozie.

I „trójka” ruszyła z charyta-
tywnym wsparciem dla uczenni-
cy klasy I b Ani Ceklarz, walczącej 
z ostrą białaczkę limfoblastyczną. 
Jest to walka bardzo trudna, nio-
sąca z sobą ciągłe kłucia, transfu-
zje i znieczulenia, wycieńczającą 
chemioterapię i częste pobyty 
w izolatce z powodu infekcji. Pie-
lęgnacja Ani, dieta której musi 
przestrzegać, leki oraz środki hi-
gieny stanowią niemały wydatek, 
dlatego cała społeczność szkolna 
włączyła się w akcję pomocy Ani 
przez odliczanie 1% podatku, do-
browolne wpłaty na konto fun-
dacji, wykonanie na aukcję kartek 
wielkanocnych, zbiórkę zabawek, 
maskotek , gier, książek, figurek, 
zorganizowanie spektaklu chary-
tatywnego i koncertu oraz licy-
tacji.

Organizatorami charytatyw-
nego koncertu było Miejskie Cen-

trum Kulturalne w Lipnie oraz 
Szkoła Podstawowa nr 3. Na sce-
nie kina Nawojka z recitalem wy-
stąpiła Aleksandra Palczak, której 
towarzyszył zespół w składzie: 
Arkadiusz Socha, Arkadiusz Za-
lewski i Jarosław Jeżewski.

A kto nie zdążył, może po-
móc w każdej chwili dokonując 
wpłaty na konto: Fundacja Po-
mocy Dzieciom i Osobom Cho-
rym „Kawałek Nieba”. Bank BZ 
WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 
1374 tytułem: „1311 pomoc dla Ani 
Ceklarz”. Wpłaty zagraniczne – 
foreign payments to help Ania: 
Fundacja Pomocy Dzieciom i Oso-
bom Chorym “Kawałek Nieba” 
PL31109028350000000121731374 
swift code: WBKPPLPP Bank Za-
chodni WBK Title: “1311 Help for 
Ania Ceklarz.”

Można też przekazać 1% po-
datku dla Ani, w tym celu na-
leży w formularzu PIT wpisać 
KRS 0000382243 oraz w rubryce 
„Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1% wpisać „1311 po-
moc dla Ani Ceklarz.”

Do tematu wrócimy.
Tekst i fot. Lidia Jagielska

Instrumentaliści dali z siebie wszystko

Nauczyciele licytowali Ola zachwyciła

To był wyjątkowy koncert

Uczennice zbieray datki i zachęcay do rejestracji

Sala kinowa była pełna

Dyrektor Jacek Góźdź zachęcał do licytacji
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Koncert genialnych serc
LIPNO  3 marca w kinie Nawojka odbyła się licytacja i charytatywny koncert Aleksandry Palczak, Arka-
diusza Sochy, Jarosława Jeżewskiego i Arkadiusza Zalewskiego. Dochód z wydarzenia będzie przeznaczony 
na leczenie chorej na białaczkę Ani Ceklarz



Praca dla Opiekunów Seniorów 
i bezpłatne kursy  języka nie-
mieckiego. Start kursu: marzec 
2018. Duża baza ofert i atrakcyj-
ne zarobki. Punkt rekrutacyjny 
czynny w każdy wtorek – godz. 
10-15, ul. Bojańczyka 3/5. Za-
dzwoń 519 690 440, 516 051 
848. Promedica24 

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

Rolnictwo

Sprzedaż kurek 13tyg.13zł. Dostawa 

gratis, tel. 503 508 148

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt 

na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 

i fachowe podejście. Tel 669 450 043

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł 

worek, ekogroszek i orzech (worki 25 

kg). OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. 

kontaktowy 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 za-

bieram własnym transportem. Lipno, 

tel. 793 678 491

Sprzedam 3.73 ha lasu z ziemia w tym 

1 ha 57 letni, a reszte 11 letni sosnowo 

brzozowy. Lubowiec, tel. 605 343 774

Praca
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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

Rolnictwo

Usługi

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

Drewno/Węgiel

Kupię/Sprzedam
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czytajmy dla niepodległej
LIPNO  W minioną środę prezydent Andrzej Duda zainaugurował siódmą edycję Narodowego Czytania. 
W akcję tradycyjnie włączy się nasza Miejska Biblioteka Publiczna i 8 września w Lipnie oraz w setkach 
miejsc w całej Polsce będziemy czytać „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

Było Wesele, będzie Przedwiośnie

– „Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego będzie główną lekturą 
Narodowego Czytania w tym roku 
–informuje dyrektor lipnowskiej 
książnicy publicznej Ewa Chary-
ton. – Decyzję ogłosił prezydent 
Andrzej Duda. Tegoroczne Na-
rodowe Czytanie odbędzie się 8 
września. Akcja ma na celu pro-
pagowanie bogactwa polskiej lite-
ratury oraz popularyzację czytel-
nictwa. Ponadto para prezydencka 
zachęca do czytania przez cały rok 
utworów z tak zwanej Antologii 
Niepodległości w roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, stąd wyjątkowa formuła 
akcji. Tworzą ją 44 wybrane teksty 
z różnych epok, od najdawniej-
szych po współczesne, składające 
się na obraz naszej literatury na-
rodowej. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Lipnie na pewno po raz 
kolejny włączy się w organizację 
tego doniosłego wydarzenia. Już 
dziś serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do wspólnej lektury.

Szczególne czytanie
Tegoroczna odsłona Narodo-

wego Czytania odbywa się w szcze-
gólnym czasie, roku 100 -lecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, stąd wyjątkowa formuła ak-
cji. W Pałacu Prezydenckim została 
zainaugurowana w minioną środę 
siódma edycja Narodowego Czy-
tania, a prezydent przypomniał, że 
w zeszłym roku w głosowaniu na 
lekturę Narodowego Czytania 2017 
„Przedwiośnie” zajęło drugie miej-
sce.

– „Przedwiośnie” to, jak po-
wiedział śp. profesor Tomasz Bu-
rek, powieść pytań, na które trze-
ba szukać odpowiedzi – mówił 
w środę prezydent Andrzej Duda. 
– To powieść niezwykle ciekawa, 
niezwykle obrazująca takie specy-
ficzne polskie losy. Jest tam wiele 
pytań, na które trudno znaleźć od-
powiedź: w jakim kierunku zdążać, 
jaka ta Polska ma być, jaki powi-
nien być ustrój. Wiele tych pytań 
jest dzisiaj w Polsce aktualnych, 

dlatego właśnie ta powieść wydaje 
nam się tak ważna i w 2018 roku 
warto ją przypomnieć i przeczytać. 
Niech będzie to lektura, która nas 
pochłonie.

Lista dzieł w antologii
Podczas inauguracji Narodo-

wego Czytania poznaliśmy również 
listę pozycji Antologii Niepodle-
głości, a więc dzieł po które warto 
sięgnąć w tym wyjątkowym dla nas 
roku. Są wśród nich utwory Józefa 
Piłsudskiego „O wartości żołnierza 
Legionów”, Leopolda Staffa „Pol-
sko, nie jesteś ty już niewolnicą”, 
Eugeniusza Małaczewskiego „Koń 
na wzgórzu”, rozdz. IV, Jana Lecho-
nia „Piłsudski”, Stefana Żeromskie-
go „Przedwiośnie”, Kazimierza Wie-
rzyńskiego „Zstąp, Duchu Mocy”, 
Aleksandra Kamińskiego „Kamie-
nie na szaniec”, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego „Mazowsze”, Czesła-
wa Miłosza „W Warszawie”,  Jana 
Pawła II „Homilia w czasie Mszy św. 
na placu Zwycięstwa” (Warszawa, 2 
czerwca 1979), anonimowy „Postu-

lat 22” [pieśń strajkowa z sierpnia 
1980], Andrzeja Kijowskiego „Co 
się zmieniło w świadomości pol-
skiego intelektualisty po 13 grudnia 
1981 roku?”, Zbigniewa Herberta 
„Raport z oblężonego miasta”, Ja-
rosława Marka Rymkiewicza „Roz-
mowy polskie latem 1983 roku”, 
Wojciecha Wencla „Epigonia”, 
Aleksandra Fredro „Trzy po trzy, 
Alojzego  Felińskiego „Boże, coś 
Polskę”, Adama Mickiewicza „Do 
matki Polki”, Karola Boromeusza 
Hoffmana „Wielki Tydzień Polaków, 
czyli opis pamiętnych wypadków 
w Warszawie od dnia 29 listopada 
do 5 grudnia 1830 roku”, Adama 
Mickiewicza „Dziady” cz. III, Adama 
Mickiewicza „Księgi pielgrzymstwa 
polskiego”, Adama Mickiewicza 
„Pan Tadeusz”, Juliusza Słowackie-
go „Grób Agamemnona”, Zygmun-
ta Krasińskiego „Psalm miłości”, 
Cypriana Kamila Norwida „Moja 
piosnka II”, Elizy Orzeszkowej 
„Nad Niemnem”, Adama Asnyka 
„Póki w narodzie myśl swobody 
żyje”, Henryka Sienkiewicza „Po-
top”, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej 
Góry], Marii Konopnickiej „Pieśń 
o domu”., Romana Dmowskiego 
„Myśli nowoczesnego Polaka” i Sta-
nisława Wyspiańskiego „Wyzwo-
lenie”, anonimowa „Bogurodzica”, 
Jana Kochanowskiego „Kto mi dał 
skrzydła, kto mię odział Pióry”, Mi-
kołaja Sępa Szarzyńskiego „Pieśń 
IV: O cnocie szlacheckiej”, Piotra 
Skargi „Kazania sejmowe”, Jana 
Chryzostoma Paska „Pamiętniki”, 
Wespazjana Kochowskiego „Psal-
modia polska”, Szymona Starowol-
skiego „Lament utrapionej Korony 
Polskiej”, a anonimowy „Odważny 
Polak na marsowym polu” (pieśń 
konfederatów barskich], Ignacego 
Krasickiego „Święta miłości kocha-
nej ojczyzny”, Franciszka Karpiń-
skiego „Żale Sarmaty nad grobem 
Zygmunta Augusta, ostatniego 
polskiego króla z domu Jagiełłów”, 
Józefa Wybickiego „Pieśń Legionów 
Polskich we Włoszech” oraz  Cypria-
na Godebskiego „Wiersz do Legiów 
polskich”.

Czytajmy cały rok
– To piękny, przekrojowy ob-

raz naszej kultury i literatury na-
rodowej – mówiła Agata Duda. 
– Wybrane do antologii utwory 
niosą szczególny przekaz, mają 
także swoją własną historię, która 
jest ściśle związana z dziejami na-
szego kraju. Teraz, w XXI wieku to 
właśnie nasza narodowa literatura 
jest źródłem duchowej siły, a także 
najważniejszym spoiwem naszej 
wspólnoty. Zapraszam do całorocz-
nego czytania tekstów z Antologii 
Niepodległości i na kulminację akcji 
8 września 2018 roku, kiedy będzie 

czytane „Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego.

Akcja trwa od 2012 r.
Przypomnijmy, że akcja Na-

rodowe Czytanie organizowana 
jest przez prezydenta RP od 2012 
roku. Została zainicjowana wspól-
ną lekturą „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. W 2013 roku w całej 
Polsce odbyło się czytanie dzieł 
Aleksandra Fredry, a podczas na-
stępnych edycji przeczytano kolej-
no: „Trylogię” Henryka Sienkiewi-
cza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa, 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, 
które przeczytano w ponad 2200 
miejscach, w tym także w Lipnie. 
Rok temu lipnowianie razem z mi-
lionami czytelników w kraju i nie 
tylko czytali „Wesele” i bawili się na 
weselu. Bo to była wyjątkowo uda-
na akcja czytelnicza zorganizowana 
przy zastawionym stole weselnym 
pełnym smacznych, swojskich dań, 
przygotowanych przez Mirosławę 
Wilk z Wielgiego oraz przy akom-
paniamencie pięknych dźwięków 
akordeonu Józefa Pipczyńskiego 
z Lipna. Na przyniesionych przez 
mieszkańców egzemplarzach „We-
sela” można było odcisnąć specjal-
ną pieczęć Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął burmistrz Lipna 
Paweł Banasik. Organizatorami byli 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lip-
nie, Miejskie Centrum Kulturalne  
w Lipnie oraz Urząd Miejski w Lip-
nie.

Jak zwykle w CLI
– Miło mi poinformować, 

że Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lipnie otrzymała podziękowanie 
od prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy za  udział  
w ubiegłorocznym Narodowym 
Czytaniu – mówi Ewa Charyton, 
szefowa naszej miejskiej bibliote-
ki publicznej. – Do listu dołączo-
ny jest piękny okolicznościowy 
egzemplarz „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego, z dedykacją pary 
prezydenckiej. W imieniu organiza-
torów raz jeszcze pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy wzięli udział 
w akcji i już dziś zapraszam na te-
goroczną edycję, której motywem 
przewodnim jest stulecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

My relacjonowaliśmy to wy-
darzenie i wszystkie wcześniej-
sze edycje Narodowego Czytania. 
W tym roku też nie zabraknie 
w CLI bieżących informacji o wiel-
kim zrywie czytelniczym w wyjąt-
kowym roku. Do tematu będziemy 
wracać, a już dzisiaj zachęcamy do 
czytania nie tylko z okazji Narodo-
wego Czytania.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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Podopieczni Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Lipnie aktywnie 
włączyli się w ww. akcję, ubie-
rając się na czerwono w piątek 
2 marca. Wcześniej otrzymali 
ulotki  informacyjne. Uczniowie 
obejrzeli prezentację multime-
dialną pt. „Dzień dawcy szpi-
ku”, w której znalazły się takie 
informacje jak działalność fun-
dacji DKMS w Polsce, znaczenie 
szpiku kostnego w ciele człowie-

ka oraz kto może zostać dawcą 
szpiku.

Na koniec przedstawiono 
historię Ani Ceklarz, dziewczyn-
ki chorej na białaczkę oraz po-
informowano o miejscach reje-
stracji potencjalnych dawców. 
Ponadto uczniowie obejrzeli 
film animowany dotyczący po-
brania komórek macierzystych.

(ak), 
fot. nadesłane

W każdy piątek wielkiego 
postu wierni licznie wypełniają 
swoje kościoły, by uczestniczyć 
w rozważaniach drogi krzyżowej 
i symbolicznie odtwarzać drogę 
Chrystusa na śmierć i złożenie do 
grobu.

– Tylko przez cierpienie, jakim 
jest krzyż chrystusowy człowiek 
dąży do królestwa niebieskiego 
– mówił do swoich wiernych 2 
marca proboszcz parafii w Gójsku 
ks. Grzegorz Żabik. – Bo chociaż 
był niewinny, chociaż nie popełnił 
nigdy żadnego grzechu, chociaż 
nie popełnił żadnego haniebne-
go czynu, ale wręcz przeciwnie: 
same dobre uczynki, same do-
bre zbawienne czyny, bo przecież 
głosił naukę o Królestwie Bożym, 
bo leczył słabości, choroby, bo 
uzdrawiał chorych, głuchych, czy-
nił samo dobro, to widzimy w tej 
stacji (stacja 1. Jezus skazany na 
śmierć – red.), że prawda i dobro 
często nie mają miejsca, że nawet 
można być całkowicie niewinnym, 
a zostać skazanym na śmierć.

Ekstremalna 
Droga Krzyżowa
Te znaczące słowa księdza Ża-

bika świadczą o istocie rozważań 
drogi krzyżowej dzisiaj, w obecnej 
rzeczywistości, też czasem nie-
zbyt łatwej i dobrej, w której nie 
zawsze dobro jest nagradzane. Te 

słowa duszpasterza świadczą też 
o ciągłej potrzebie rozważania, 
zastanawiania się. Te słowa i licz-
ny udział w nabożeństwach dróg 
krzyżowych w naszych kościołach 
świadczą o zapotrzebowaniu na 
te rozważania. W to zapotrzebo-
wanie doskonale wpisuje się ofer-
ta  księdza Jacka Stryczka i jego 
Ekstremalna Droga Krzyżowa.

– Ból, zmęczenie, modlitwa 
i kilkadziesiąt kilometrów przeby-
tych nocą w samotności. W tym 
roku po raz dziesiąty w kilkuset 
miejscach w całej Polsce oraz 
w kilkunastu za granicą wyruszy 
Ekstremalna Droga Krzyżowa, 
w której chodzi o wyjście poza 
strefę komfortu i porzucenie jej 
na rzecz wyzwania. Nocna wę-
drówka w trudnych warunkach, 
fizyczny i psychiczny wysiłek na 
granicy wytrzymałości, a czasem 
już poza nią, dają pątnikom do-
świadczenie przekroczenia siebie, 
swoich ograniczeń i przyzwycza-
jeń, a to prowadzi ich do praw-
dziwej, głębokiej zmiany. Kiedy 
człowiek zrobi to raz wie, że może 
zrobić to znowu. To dlatego EDK 
jest dla wielu ludzi przełomem. 
Pomaga im „odpalić” w sobie 
zmianę, otworzyć się na Boga 
i drugiego człowieka – tłumaczy 
ks. Jacek Stryczek, pomysłodaw-
ca EDK i przywódca Szlachetnej  

Paczki. – „Droga pięknego życia” 
to tegoroczne hasło Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej. Trud i wysi-
łek włożony do pokonania drogi 
i przezwyciężenia własnych sła-
bości jest spory, ale satysfakcja 
większa. W 2017 roku w Ekstre-
malnej Drodze Krzyżowej wzię-
ło udział ponad 50 tysięcy osób. 
Uczestnicy podjęli wyzwanie w 11 
państwach, w tym w 252 mia-
stach. Podejmij wyzwanie, poko-
naj drogę, zmierz się ze słabościa-
mi i spotkaj Go.

Drugi raz w Lipnie
Warto dołączyć do wybranej 

trasy Ekstremalnej Drogi Krzy-
żowej. W tym roku, po raz dru-
gi, w naszym regionie odbędą 
się Ekstremalne Drogi Krzyżowe 
w Lipnie. W przyszły piątek, 16 
marca około godziny 19.00 (po 
mszy świętej rozpoczynającej się 
o godzinie 18) z kościoła bł. Mi-
chała Kozala w Lipnie wyruszy 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
W ubiegłym roku w tym nie-
zwykłym wydarzeniu duchowym 
wzięło udział w naszym regionie 
107 osób.

– To wyjątkowe doznanie du-
chowe, w ciszy, w ciemności roz-
ważanie jest jakby silniejsze, może 
dlatego, że jest więcej czasu na 
przemyślenia, że też ofiarujemy 
jakiś trud, oczywiście niewspół-
mierny do tego chrystusowego, 
ale jednak – mówi Hanna, uczest-
niczka ubiegłorocznej ekstremal-
nej drogi krzyżowej. – Zachęcam 
do dołączenia do ekstremalnej 
drogi krzyżowej, bo warto. Nie 
ważne obok kogo idziemy, ważne 
dla kogo idziemy. Niesiemy swoje 
intencje i w długiej drodze mamy 
czas tylko na modlitwę. Moi zna-
jomi już kilka lat temu wybrali się 
na ekstremalną drogę krzyżową 
na południe kraju, byli zachwyce-
ni, teraz warto dołączyć do EDK 
w naszym regionie.

Początek w 2009 r.
Pierwsza Ekstremalna Dro-

ga Krzyżowa odbyła się w kraju 
2009 roku. Idea akcji narodziła się 
w trakcie spotkań Męskiej Strony 
Rzeczywistości, a jej twórcą jest 
ksiądz Jacek Stryczek, prezes Sto-
warzyszenia Wiosna. Z roku na 
rok przybywa miejsc, w których 
wierni wybierają rozważanie mi-
sterium drogi krzyżowej pod-
czas pieszej, nocnej wędrówki. 24 
marca 2017 roku do tego grona 
dołączyło Lipno i to z pięknym 
wynikiem: 107 osób. W tym roku 
wyruszymy znowu, być może 
w jeszcze większym gronie.

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
to swego rodzaju globalny star-
t-up duchowy zainicjowany przez 
ks. Jacka Stryczka. Poprzez wy-
magającą formułę, daje okazję do 
zmierzenia się z trudami i wła-
snymi słabościami, a przez to, do 
głębokiego przeżycia duchowego 
i spotkania z Bogiem. – Przełam 
się i ty, żyj piękniej – zachęca ks. 
Jacek Stryczek. – To wyzwanie 
i szansa na zmianę.

Rejestracja przez internet
Kto chce, może dołączyć 

w tym roku. 16 marca zaczyna-
my mszą świętą o godzinie 18.00 
w kościele bł. Michała Kozala 
w Lipnie (ulica 3 maja 43). Zare-
jestrować się można tylko przez 
stronę www.edk.org.pl. Koordy-
natorką naszej drogi krzyżowej 
jest Kinga Zajączkowska.

– Rejon propaguje ideę EDK 
i przygotowuje propozycje tras, 
nie ponosi odpowiedzialności za 
pątników na trasach – wyjaśnia-
ją organizatorzy. – Zapraszamy 
osoby dorosłe, niepełnoletni tyl-
ko pod bezpośrednią opieką osób 
dorosłych. Pamiętaj o zabraniu 
latarki, odblasków, obowiązkowo 
kamizelka odblaskowa, prowian-
tu. Ślad GPS, mapy i opis trasy 
trzeba pobrać ze strony. Zareje-

strowani do godziny 20.00 8 mar-
ca  otrzymają pakiet: rozważania, 
odblask i przypinkę. Koszt pakie-
tu to 10 złotych. Zgłoszeni póź-
niej muszą pobrać rozważania ze 
strony.

W naszym mieście zareje-
strowano dwie trasy. Św. Anto-
niego to trasa na wzór Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej z 2017 
roku biegnącej od kościoła pw. 
Bł. M. Kozala (msza św. o godz. 
18.00), Trzebiegoszcz, Jankowo, 
Maliszewo, Ośmiałowo, Biskupin 
do Lipna (kościół WNMP). Długość 
trasy to 20 kilometrów.

Niebieska – droga Maryi to 
43-kilometrowa droga krzyżowa 
na trasie: Lipno-Wierzbick-Po-
krzywnik-Żagno-Józefkowo-Wio-
ska-Skępe-Wioska-Chodorążek-
Chlebowo-Wolęcin-Buchowo-Ko-
notopie-Złotopole-Lipno. Termin 
i miejsce wymarszu te same.

Relacja w CLI
Warto dołączyć do Ekstre-

malnej Drogi Krzyżowej i wyru-
szyć wieczorem w piątek sprzed 
kościoła bł. Michała Kozala, po 
mszy świętej, wspólnej modlitwie 
i błogosławieństwie, z krzyżami 
i latarkami, drogami i bezdroża-
mi, by dotrzeć do parafii WNMP 
w Lipnie.

W lipnowskiej EDK rok temu 
szli młodzi i starsi, każdy ze swo-
ją intencją, w skupieniu, milcze-
niu i modlitwie. I chociaż czasem 
nogi odmawiały posłuszeństwa 
lub brnęły w błocie, nikt nie od-
puszczał. Już jest pewne, że EDK 
na stałe wpisała się do lipnow-
skiego kalendarza i serc wiernych 
uczestniczących w wydarzeniu. 
Szczegóły wydarzenia na stronie 
www.edk.org.pl.

Warto dołączyć do EDK. My 
też tam będziemy. Relacja z tego-
rocznej Ekstremalnej Drogi Krzy-
żowej tradycyjnie w CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

SP nr 2 wspiera Anię
Uczniowie lipnowskiej ,,dwójki” wsparli akcję  „Dzień 
dawcy szpiku dla Ani i innych”.

Lipno

Idą drogami krzyżowymi
REGION  16 marca po godzinie 18.00 z kościoła bł. Michała Kozala w Lipnie wyruszy druga Ekstre-
malna Droga Krzyżowa. Rejestracja uczestników trwa
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KlasyfiKacja Końcowa:
I – Królewscy Płock

II – Wisełka Centrum Dobrzyń nad Wisłą
III – Start Stawki

IV – Młoda Włocławianka
V – Unia Choceń

Piłka nożna

Sukces ministrantów z Kikoła
24 lutego we Włocławku odbył się etap diecezjalny turnieju halowej piłki nożnej 
Liturgicznej Służby Ołtarza, w którym ministranci z Kikoła zostali najlepszą dru-
żyną Diecezji Włocławskiej w kategorii Szkoła Podstawowa.

Młodzi piłkarze z Kikoła wy-
stąpią w turnieju ogólnopolskim, 
który odbędzie się w dniach 1 i 2 
maja w Rzeszowie. Drużyna mini-
strantów w rozgrywkach wystę-

powała w składzie: Chmal Kacper, 
Dębowski Mateusz, Opuszyński 
Jakub, Opuszyński Mateusz, Opu-
szyński Wiktor, Rączkiewicz Jakub, 
Sztandarski Bartłomiej, Żankowski 

Konrad. Wszyscy są uczniami Szko-
ły Podstawowej im. I. A. Zboińskie-
go w Kikole. Opiekunem drużyny 
jest ks. Krzysztof  Maciaszek.

(ak), fot. nadesłane

dziców, która wspierała swoje 
pociechy. W przerwie przepro-
wadzony został konkurs strza-
łów, który na wzór popularnego 
„Turbo kozaka” polegał na ude-
rzeniu do bramki po wykonaniu 
5 obrotów wokół piłki. Repre-
zentanci wszystkich drużyn nie 
mieli problemów z błędnikiem 
i imponowali precyzją swoich 

strzałów.
Nagrody indywidualne dla 

wyróżniających się zawodników, 
medale dla wszystkich drużyn 
oraz puchary dla trzech naj-
lepszych zespołów wręczył dy-
rektor DCSiT Stanisław Niekraś 
i prezes UKS Wisełka Centrum 
Piotr Wyszyński.

(ak), fot. DCSiT

W zawodach rywalizowały 
dzieci urodzone w roku 2007 
i młodsze. Na boisku zaprezen-
towały się drużyny: Królewscy 
Płock, Młoda Włocławianka, 
Start Stawki, Unia Choceń i Wi-
sełka Centrum Dobrzyń nad 
Wisłą. Grano w systemie każdy 
z każdym, mecze trwały 2 x 8 
minut.

Bardzo dobrze w całych 
rozgrywkach prezentowali się 
zawodnicy Królewskich Płock, 
którzy odnieśli komplet zwy-
cięstw i w 4 meczach stracili 
tylko jedną bramkę. Mimo nie 
najlepszych początków, dobry 
rezultat zanotowała też UKS 
Wisełka Centrum. Dwa zwycię-
stwa, remis i porażka pozwoliły 

zająć II lokatę. Brązowe medale 
powędrowały natomiast do za-
wodników Startu Stawki.

Turniej przebiegał w bardzo 
dobrej atmosferze. Zawodnicy 
darzyli się wzajemnym szacun-
kiem i nawet gdy pojawiły się 
faule, nikt nie zwlekał z prze-
prosinami. Zawody jak zwykle 
obserwowała liczna grupa ro-

Królewscy najlepsi w Dobrzyniu
PiŁKa NoŻNa  3 marca w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Orlików. W stawce 5 zespołów bezkonkurencyjni okazali się młodzi piłkarze Królewskich Płock

Król strzelców: B. Wyciechowski (Start Stawki)
Najlepszy zawodnik: A. Radzimski (Wisełka Centrum)
Najlepszy bramkarz: W. Rozkosz (Królewscy Płock)

Zwycięzca konkursu strzałów: M. Ejman (Królewscy Płock)

Lipno

W miejskiej bibliotece już moż-
na podziwiać herby Lipna. Prace 
plastyczne wykonali uczniowie klas 
IV-VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Władysława Broniewskiego w Lip-
nie.

– Herby wykonano różnymi 
technikami – mówi szefowa miej-
skiej książnicy Ewa Charyton. – Wy-
korzystano między innymi farby, 
wełnę, bibułę, wycinanki, cekiny, 
styropian, zapałki, pompony, a na-
wet produkty spożywcze, przypra-
wy. Prace wykonane przez uczniów 
biorą udział w szkolnym konkursie 
„Tu mieszkam”. Spośród dostarczo-
nych prac zostanie wyłoniony naj-
piękniejszy herb. Rozstrzygniecie 
konkursu i uroczyste wręczenie 
nagród nastąpi w marcu.

Wystawę przygotowało szkol-
ne koło patriotyczne oraz pracow-
nicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lipnie. Plebiscyt zorganizowano 
w ramach szkolnego projektu „Na-
sza mała i wielka ojczyzna”, które-
go koordynatorem w klasach IV-VII 
jest Magdalena Charyton.

– Serdecznie zapraszamy do 
wypożyczalni dla dorosłych w bi-
bliotece głównej – mówi Ewa Cha-
ryton. 

Warto zobaczyć, jakimi talen-
tami i pomysłami dysonują młodzi 
lipnowianie. Galeria jest okazała 
i zachwycająca, a licznie odwiedza-
jący książnicę czytelnicy nie omijają 
jej obojętnie. Do tematu wrócimy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Projektują herb
Trwa szkolny konkurs na najpiękniejszy herb nasze-
go miasta. Organizatorem jest książnica miejska i 
szkoła nr 2. 
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Gospodarze z Wielgiego uplasowali się na czwartej pozycji

Najstarszy zawodnik imprezy Sławomir Lewandowski z organizatorami
Triumfatorzy z Mochowa

Lepsze w sparingu
W niedzielę 4 marca UKS Mustang Wielgie rozegrał 
mecz sparingowy z AZS Włocławek na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią we Włocławku.

Piłka nożna

Zacięta końcówka LLH
W niedzielę odbyła się ostatnia VII kolejka Lipnowskiej Ligi Halowej 2018. Po za-
ciętym meczu i wygranej nad Gminą Lipno 4:3 końcowy triumf zapewniła sobie 
ekipa Terazlipno.

Piłka nożna

Najlepszym strzelcem został 
Damian Małkowski, zdobywając 11 
bramek. Najlepszym bramkarzem 
uznano Jarosława Bykowskiego, 
najlepszym zawodnikiem Kamila 
Markowskiego. Drużyny otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy, puchary 
i medale. Ligę sędziowali: Mariusz 
Pyszorski, Krzysztof Budziński, 
Adrian Sławkowski i Marcin Praż-
niewski.

(ak), fot. MOSiR Lipno

Halowe turnieje piłkarskie 
dla nieco starszych zawodników 
to już co najmniej kilkuletnia tra-
dycja w Wielgiem. Za organizację 
odpowiada przede wszystkim Ry-
szard Kurowski, miejscowy przed-
siębiorca i radny. Pomagają mu 
inni oldboy’e z Wielgiego, m. in. 
Mariusz Przybyszewski i Mariusz 
Sobiech. W niedzielę do rywaliza-
cji stanęło pięć zespołów z dwóch 
województw. Z mazowieckiego 
przyjechały ekipy Mochowa i Bru-

dzenia Dużego. Ponadto zagrały 
ekipy z Dobrzynia nad Wisłą, Tłu-
chowa i oczywiście Wielgiego.

Zacięte mecze sędziował Ma-
riusz Sobiech. Piłkarze w wieku 35 
plus (w ekipach mógł być też je-
den młodszy zawodnik) grali po 12 
minut. Najlepsza okazała się dru-
żyna z Mochowa, drugie miejsce 
zajął Dobrzyń nad Wisłą, a trzecie 
Brudzeń Duży. Czwartą lokatę za-
jęli gospodarze z Wielgiego, a piąte 
miejsce Tłuchowo. Przyznano tak-

że nagrody indywidualne. Najlep-
szym strzelcem został Adam Kra-
śnicki, najlepszym bramkarzem 
Łukasz Lewandowski, a najlep-
szym zawodnikiem całej imprezy 
Karol Kwieciński. Sławomir Kwiat-
kowski odebrał z kolei dyplom dla 
boiskowego weterana.

– To nasz kolejny udany tur-
niej, mam nadzieję, że będą na-
stępne. Dziękuję władzom gminy 
za udostępnienie sali, a wszystkim 
uczestnikom za udział. Wspólnie 
pokazujemy, że można się spoty-
kać i dobrze bawić nawet w na-
szym wieku – podsumował zawo-
dy Ryszard Kurowski.

Wszyscy piłkarze już palą się 
do meczów rewanżowych. Kolej-
ny turniej odbędzie się być może 
w połowie roku na orliku w Wiel-
giem. Obszerną galerię zdjęć mo-
żecie oglądać na naszym portalu 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Starsi panowie na turnieju
PIŁKA NOŻNA  Choć niektórym z nich do emerytury jeszcze bardzo daleko, to wzięli udział w turnieju 
o Puchar Oldboys Wielgie. Ostatecznie zaciętą rywalizację pięciu drużyn wygrali goście z Mochowa. Gospo-
darze uplasowali się na czwartej pozycji

WYNIKI VII KOLEJKI:
Auto Komis Lewiccy – Ludki 5:0 
(walkower)
Tutti Frutti – WOPR Lipno 2:8
Terazlipno – Gmina Lipno 4:3
Pauza – Cannabis

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Końcowa tabela:
Lp. Nazwa Mecze Pkt. Z P R Bramki

1. TERAZLIPNO 6 15 5 1 0 26:14

2. GMINA LIPNO 6 13 4 1 1 33:12

3. WOPR LIPNO 6 13 4 1 1 33:15

4. AUTO KOMIS LEWICCY 6 8 2 2 2 20:15

5. CANNABIS 6 7 2 3 1 17:18

6. TUTTI  FRUTTI 6 4 1 4 1 21:39

7. LUDKI 6 0 0 6 0 1:38

W sparingu wystąpiło 20 pił-
karek UKS-u: Andrzejewska, Ol-
kiewicz, Jaskuła, Marchlewska, 
Wiśniewska, Kwiatkowska, M. 
Żebrowska, Maćkiewicz, Pikos, 
Czubakowska, Fydryszewska, Ka-
mińska, Rybczyńska, Wilińska, 
Detmer, Lejmanowicz, Bonowicz, 

Raczkowska, Wenderlich i Przybo-
rowska. UKS wygrał 5:1, a bramki 
dla naszego zespołu zdobywały: 
Maćkiewicz x 2, Wilińska x 2, M. 
Żebrowska. Kolejny sparing nasz 
zespół rozegra 10 marca z Pogonią 
Tczew.

(ak), fot. archiwum


