
Wydadzą ponad 3 miliony zł
Samorząd stawia na inwestycje, 
ale nie ponad stan. W tym roku na 
terenie Wielgiego i okolic powsta-
nie kilkadziesiąt przydomowych 
oczyszczalni ścieków, wykonana 
zostanie droga w Bętlewie, a to nie 
wszystko

REKLAMA W CLI
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Problem z odpowiednim ci-
śnieniem wody w kranach to dla 
części mieszkańców Lipna co-
dzienność. Ludzie od lat zmagają 
się z suchymi kranami w okresie 
letnim, ale i zimą czy jesienią do 
normalności jest daleko.

– Zamontowałam w minio-
nym roku ogrzewanie gazowe 
mojego domu i gazowe ogrze-
wanie ciepłej wody – opowiada 
pani Halina. – Wszystko byłoby 
dobrze, gdyby nie słabe ciśnie-
nie wody na naszym osiedlu. 
System pomiarowy na piecyku 
wskazuje nie więcej niż mini-
mum, czyli w najlepszym razie 
jesteśmy na granicy możliwości 

ogrzewania wody. Zaznaczam, 
że jest zima. A co będzie wio-
sną czy latem, kiedy pobór wody 
z natury rzeczy będzie zdecydo-
wanie większy? Obawiam się, że 
wtedy słabe ciśnienie uniemoż-
liwi mi całkowicie grzanie wody. 
Jestem załamana. Martwię się, 
co będzie i czy mimo wydanych 
dużych pieniędzy nie będę ska-
zana na niemożność korzystania 
z ciepłej wody.

Jak widać, szwankują nowo-
czesne urządzenia, ale i codzien-
ne korzystanie z wody z kranu 
bywa utrudnione. Każde więk-
sze zużycie wody odbija się na 
jej ciśnieniu w kranach na wielu 

lipnowskich osiedlach. Wszystko 
wskazuje na to, że już latem pro-
blemy te odejdą w zapomnienie.

– Nowe ujęcie wody na pla-
cu 11 Listopada zakończy do-
tychczasowe problemy z dostar-
czaniem wody w okresie letnim 
w części naszego miasta, mię-
dzy innymi na osiedlu Kwiatów 
– mówi burmistrz Lipna Paweł 
Banasik. – Przetarg jest już roz-
strzygnięty, umowa podpisana.

W miniony piątek w siedzi-
bie Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych w Lipnie podpisana 
została umowa na wykonanie 
stacji uzdatniania wody przy 
placu 11 Listopada. Przedmiotem 
inwestycji jest rozbiórka stare-
go i budowa nowego budynku 
stacji wraz z towarzyszącą jej 
infrastrukturą technologicz-
ną. Projekt pozwoli dostarczyć 
mieszkańcom wodę wysokiej ja-
kości.

– Termin wykonania to 10 
lipca, czyli jeszcze w tym roku 
– mówi prezes Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych Marcin 
Kawczyński. – Koszt inwestycji 
brutto wynosi 3,1 mln złotych. 
To jest wielkie wyzwanie dla na-
szego przedsiębiorstwa.

Wykonawcą zadania została 
firma „Sekulski Janusz Zakład 
Obsługi Budownictwa i Inwesty-
cji” z Sierpca. Do tematu wróci-
my.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Koniec suchych kranów
LIPNO  Jest szansa, że mieszkańcy Lipna zapomną wreszcie 
o słabym ciśnieniu wody w kranach. Rusza wyczekiwana budo-
wa nowej stacji uzdatniania wody na placu 11 Listopada. Prace 
potrwają do lipca. Koszt to ponad 3 miliony złotych
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Gmina Wielgie Lipno
Ferie z kominiarzem
W miniony czwartek jedenaścio-
ro uczniów lipnowskich szkół 
uczestniczyło w zajęciach zimo-
wych zorganizowanych przez 
MBP. Gościem inauguracyjnego 
spotkania był mistrz kominiarski 
Grzegorz Wojciechowski
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Dobrzyń nad WisłąPowiatLipno/Powiat
Nagroda za frekwencję
Ciekawa inicjatywa burmistrza 
Jacka Waśko, który chce nagrodzić 
mieszkańców za liczny udział w 
zebraniach w poszczególnych so-
łectwach

PUP sypie kasą. Skorzystasz?
Na koniec roku 2017 poziom bez-
robocia w powiecie lipnowskim 
wynosił 17,5 proc. W bazie Powia-
towego Urzędu Pracy w Lipnie za-
rejestrowanych jest ok. 4 tys. osób 
pozostających bez pracy

Karetki bez lekarzy
Od 1 lutego jedenaście zespołów 
specjalistycznych na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
zostało przekwalifikowanych na 
zespoły podstawowe ratownictwa 
medycznego. Lekarzy w karetkach 
zabraknie także u nas

Gmina Lipno

Tragedia na DK 67. 
Zginęła 49-letnia kobieta
W minioną środę doszło do śmiertelnego wypadku 
drogowego na drodze krajowej nr 67 w Białowieży-
nie.

Do zdarzenia doszło oko-
ło godziny 20.00. Ze wstępnych 
ustaleń funkcjonariuszy wynika, 
iż 49-letnia kobieta kierująca audi 
na łuku drogi, z nieznanych przy-
czyn zjechała na przeciwległy pas 
ruchu i zderzyła się czołowo z ja-
dącym prawidłowo fordem.

– W wyniku tego zderzenia 
kobieta poniosła śmierć na miej-
scu. Kierujący fordem 30-letni 
mieszkaniec Lipna z obrażeniami 

został przewieziony do szpitala 
– podaje sierż. szt. Katarzyna So-
bocińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie.

Policjanci pracowali pod nad-
zorem prokuratora. Przeprowa-
dzili oględziny miejsca zdarzenia, 
zabezpieczyli ślady, przesłuchi-
wali świadków. Okoliczności oraz 
przyczynę wypadku wyjaśni pro-
wadzone śledztwo.

(ak), fot. KPP Lipno



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

Szansę na skorzystanie 
z bezpłatnego badania piersi 
mieszkanki miasta i gminy Skępe 
będą miały już 2 marca. Mammo-
bus będzie stacjonował na Rynku 
(przed przystankiem autobuso-
wym, w okolicy Urzędu Miasta 
i Gminy Skępe).

– Zachęcam do wykonania 
darmowego badania, dzięki któ-
remu my kobiety, mamy szansę 
na dłuższe i szczęśliwsze życie 
– apeluje lekarz Małgorzata Cy-
merman, specjalista radiologii 
i diagnostyki obrazowej. – Nasi 
specjaliści wykonują badanie za 
pomocą nowoczesnego sprzętu, 
jest szybkie i całkowicie bezpiecz-
ne, a wielu kobietom uratowało 
życie. Rak piersi co roku odbiera 
życie kilkunastu tysiącom pol-
skich kobiet, naszym mamom, 

siostrom, przyjaciółkom. Często 
kobiety zbyt późno dowiadują się, 
że są chore. Rak nie boli, w po-
czątkowym stadium nie wpływa 
źle na nasze samopoczucie, dla-
tego rzadko zadajemy sobie py-
tanie, czy ta choroba może nas 
dotyczyć. Mammografia pozwala 
to skutecznie sprawdzić.  

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

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

Badanie w mammobusie od-
będzie się po okazaniu dowodu 
osobistego. Kobiety posiadające 
wyniki poprzednich badań mam-
mograficznych powinny zabrać je 
ze sobą celem porównania i po-
stawienia skutecznej diagnozy. 
Akcję finansuje Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Kobiety otrzyma-
ją wynik badania pocztą w ciągu 
trzech tygodni od dnia wykona-
nia mammografii.

(LiJ), fot. ilustracyjne

Zmiany objęły Brodnicę, Ry-
pin, Wąbrzeźno, Włocławek, Byd-
goszcz, Toruń, Nowe nad Wisłą, 
Radziejów Kujawski, Aleksandrów 
Kujawski, Tucholę, a także Lipno. 
Polskie Towarzystwo Medycyny 
Ratunkowej podaje, że w związ-
ku z wprowadzonymi zmianami 
uprawnienia do dyżurowania 
w karetkach mogło utraciło na-
wet 6 proc. lekarzy w Polsce. Co 
to oznacza dla pacjentów?

Nie ma chętnych
Załoga karetek oznakowa-

nych jako specjalistyczne oprócz 
ratowników medycznych zawie-
rała także lekarza. Ministerstwo 
Zdrowia wprowadziło jednak 
nowe wymagania wobec perso-
nelu karetek pogotowia. Teraz 
lekarze, aby móc jeździć do pa-
cjentów w ambulansie, muszą 
pracować co najmniej dwa lata 
w specjalizacji z medycyny ratun-
kowej lub dziedzin pokrewnych, 
m. in. chirurgii, anestezjologii, 
ortopedii czy chorób wewnętrz-
nych. Faktem jest jednak, że le-
karze nie chcą robić specjalizacji 
w zakresie medycyny ratunko-
wej, gdyż praca w tym zakresie 
jest bardzo trudna. Wybierają 
inne, które zapewniają im etaty 
nie tylko w szpitalach, ale także 
w przychodniach. Stąd ogólno-
polski problem z obsadą w po-
gotowiu. Dotychczas niektóre 
oddziały ratunkowe radziły so-
bie w ten sposób, że zatrudniały 
na miejsce lekarzy – rezyden-
tów, którzy co prawda wykonują 
pełny zakres obowiązków wła-
ściwych dla lekarza specjalisty, 
ale dopiero zdobywają doświad-
czenie w ramach specjalizacji. 
Nowe zapisy określają, że taki 

lekarz w karetce musi mieć już 
min. 2 lata doświadczenia. Żeby 
zachęcić lekarzy do wybierania 
tej trudnej specjalizacji Minister-
stwo Zdrowia medycynę ratun-
kową zaliczyło do dziedzin prio-
rytetowych, więc wynagrodzenie 
lekarzy, którzy odbywają takie 
szkolenie jest wyższe.

3 załogi, 0 lekarzy 
w Lipnie
Kilkakrotnie zmieniano ter-

min wejścia w życie tych prze-
pisów, gdyż wielu lekarzy nie 
spełniało kryteriów. Jednak nie 
wszyscy wykorzystali ten czas 
na dostosowanie do wymagań, 
dlatego konieczne było przekwa-
lifikowanie karetek, w których 
nie ma już lekarza, na zespoły 
podstawowe. Tak też się stało 
w lipnowskim szpitalu. Jeszcze 
do niedawno w jednej z trzech 
załóg ratunkowych był lekarz. 
Obecnie wszystkie trzy karet-
ki obsługujące powiat lipnowski 
mają status podstawowy. Taki 
stan rzeczy zakładał Wojewódzki 
plan działania systemu Państwo-
we Ratownictwo Medyczne dla 
województwa kujawsko-pomor-
skiego z dnia 29 grudnia 2017.

Nie komentują
O komentarz dotyczący 

wprowadzonych zmian popro-
siliśmy prezesa Szpitala Lipno. 
Pełnomocnik zarządu, Przemy-
sław Kacprzak poinformował, że 
„na komentarz dotyczący wpro-
wadzonych zmian jest za wcze-
śnie”. Tymczasem ustawodaw-
cy są przekonani, że ratownicy 
medyczni są w stanie na rów-
nie wysokim poziomie zabez-
pieczyć pacjenta po wypadku, 
udarze, wylewie, itp. jak lekarz. 

Ich zadaniem ma być udzielenie 
pierwszej pomocy i dowiezienie 
do szpitala, aby przekazać leka-
rzom. Ratownik jest uprawniony 
do wykonania ponad 95 proc. 
czynności, które wykonuje le-
karz. W praktyce jednak ma do 
dyspozycji ograniczoną listę le-
ków, które może podać. Nie ma 
prawa do wypisywania recepty, 
a także nie może podjąć decyzji 
o intubacji pacjenta, u którego 
nie stwierdzono zatrzymania 
krążenia. Tylko w sytuacjach kry-
zysowych na miejsce ma dojeż-
dżać także lekarz.

To nie wszystko
Zmiany ustawodawcze dążą 

również do tego, aby w pełni 
upublicznić system ratownictwa 
medycznego. 

– W związku z tym nie prze-
widujemy rozwiązywania umów 
z podmiotami niepublicznymi. 
Wygasną one 30 czerwca 2018 r. 
i będą mogły być zawarte z pod-
miotami prywatnymi jedynie 
wtedy, gdy na danym terenie 
nie uda się wyłonić podmiotu 
publicznego. Przewidujemy, że 
od 1 stycznia 2021 r. umowy na 
zadania zespołów ratownictwa 
medycznego będą mogły być 
zawierane tylko z podmiotami 
z większościowym kapitałem 
publicznym – czytamy na stro-
nie Ministerstwa Zdrowia.

Na tym jednak nie koniec 
zmian. Zespoły ratownictwa 
medycznego, zarówno te pod-
stawowe, jak i specjalistyczne, 
nie mogą być dysponowane do 
stwierdzania zgonów. Ich zada-
niem jest ratowanie życia.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot. (ak)
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Profilaktyka za darmo
2 marca mieszkanki naszego miasta i gminy będą 
mogły wykonać bezpłatne badanie piersi. Mammo-
bus będzie stacjonował na Rynku. Akcja skierowana 
jest do kobiet powyżej 50. roku życia. Rejestracja już 
trwa.

Skępe
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karetki bez lekarzy
LiPNo/PoWiAT  Od 1 lutego jedenaście zespołów specjalistycz-
nych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostało 
przekwalifikowanych na zespoły podstawowe ratownictwa me-
dycznego. Lekarzy w karetkach zabraknie także u nas
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Nagroda za frekwencję
Ciekawa inicjatywa burmistrza Jacka Waśko, który 
chce nagrodzić mieszkańców za liczny udział w ze-
braniach w poszczególnych sołectwach.

Gmina Lipno

Nowy rok przyniesie nowe drogi
Gmina Lipno jest gotowa do nowego sezonu inwestycyjnego. Choć pogoda blo-
kuje większość prac w terenie, planowane są kolejne działania. W myśl ogłoszo-
nych przetargów niebawem zrealizowanych zostanie kilka projektów służących 
poprawie infrastruktury drogowej.

Dobrzyń nad Wisłą

PuP sypie kasą. Skorzystasz?
POWIAT  Na koniec roku 2017 poziom bezrobocia w powiecie lipnowskim wynosił 17,5 proc. W bazie Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zarejestrowanych jest ok. 4 tys. osób pozostających bez pracy. Mimo 
że z roku na rok liczba ta maleje (w 2014 r. było 8 tys. bezrobotnych), to wciąż powiat lipnowski jest na 3. 
pozycji w niechlubnym zestawieniu najwyższego poziomu bezrobocia w województwie kujawsko pomor-
skim

Spotkania z mieszkańcami to 
już dobrzyńska tradycja. Od po-
czątku kadencji burmistrz Waśko 
organizuje cykliczne zebrania, gdzie 
relacjonuje ludziom działania swoje 
i urzędników, mówi o bieżącej sy-
tuacji miasta i gminy, inwestycjach 
i problemach. Nierzadko spotkania 
są okazją nie tylko do bliższego 
poznania włodarza, ale i burzliwej 
dyskusji. Problem w tym, że fre-
kwencja, delikatnie mówiąc, nie za-
wsze jest odpowiednia. Chcąc temu 
zaradzić, Jacek Waśko postanowił 
nagrodzić trzy najaktywniejsze so-
łectwa.

– Mając na uwadze potrzebę 
jak najszerszego udziału państwa 
w podejmowanych decyzjach, po-
stanowiłem nagrodzić sołectwa, 
w których udział mieszkańców 

w zebraniu będzie największy. 
Nagrody w postaci dodatkowego 
tłucznia na drogi otrzymają ko-
lejno trzy sołectwa, w których na 
zebraniach frekwencja procentowa 
będzie największa – mówi Jacek 
Waśko.

Frekwencja będzie liczona 
w stosunku do uprawnionych do 
głosowania (pełnoletnich) miesz-
kańców. I tak najlepsze sołectwo 
dostanie 75 ton (trzy samochody) 
tłucznia, za drugie miejsce prze-
widziano 50 ton, zaś za trzecie 25 
ton materiału do nawożenia dróg 
gruntowych. Pomysł, trzeba przy-
znać, jest ciekawy. Jak zareagują 
mieszkańcy? Okaże się w połowie 
marca, gdy odbędą się już wszyst-
kie spotkania wiejskie.

(ak)

Z początkiem stycznia gmina 
Lipno ogłosiła kilka przetargów. 
Pierwsze przedsięwzięcie doty-
czy przebudowy drogi gminnej 
na odcinku Chlebowo-Chodorą-
żek. Zadanie składa się z dwóch 
etapów. I tak droga została po-
dzielona na dwie części remon-
towe: 995 m i 242 m. – Całość 
zadania warta jest ponad milion 
złotych. Na chwilę obecną jest 
to droga gruntowa z licznymi 
ubytkami, bez uregulowanych 
poboczy. Zamówienie obejmuje 
wykonanie nawierzchni bitu-
micznej o szerokości 5,5 metra – 
mówi Marek Wysocki, kierownik 
referatu obsługi rolnictwa i go-
spodarki gruntami.

Poza tym projekt przewidu-
je wykonanie zjazdów do każdej 
przyległej działki. Pierwsza część 
inwestycji kosztować będzie bli-
sko 770 tys. złotych. Drugi etap 
obejmuje odcinek długości po-
nad 200 m. Obecnie droga po-
siada nawierzchnię asfaltową 
jednak na jej powierzchni wystę-
pują liczne wyboje. – Ten etap 
kosztować będzie nieco ponad 
300 tysięcy złotych. Planowany 
termin oddania drogi to praw-
dopodobnie sierpień – dodaje 
Wysocki.

W tym samym czasie roz-
poczną się również prace na 
drodze na odcinku Ostrowite-
Szczepanki o długości blisko 1,5 

km. Inwestycja także składa się 
z dwóch etapów. Koszt przedsię-
wzięcia to blisko 700 tys. złotych. 
Prace rozpoczną się, gdy pozwoli 
na to pogoda. 

Ogłoszony został także prze-
targ na budowę ulicy Sportowej. 
W ramach tego zadania zostanie 
położony asfalt na odcinku po-
nad 300 m. Przedsięwzięcie kosz-
tować będzie 326 tys. złotych. 

Nawierzchnię utwardzoną 
zyska również droga z Popowa do 
Ostrowitego. Remont blisko 800 
m to koszt prawie 400 tys. zło-
tych. Planowany termin zakoń-
czenia prac, to także sierpień.

(mb-g)

W ubiegłym roku na akty-
wizację zawodową PUP w Lipnie 
wydał prawie 22 mln zł. Obecnie 
urząd dysponuje już 10 mln zł 
w budżecie. W kolejnych mie-
siącach będą spływać pozostałe 
środki. Dyrektor PUP liczy, że 
w tym roku pieniędzy nie będzie 
mniej niż w ubiegłym. Dzięki 
temu będzie możliwe prowadze-
nie szerokich działań aktywiza-
cyjnych dla osób bezrobotnych.

Wnioski na staże
Pierwsze konkursy zostały 

już ogłoszone. Przyjmowane są 
wnioski na staże dla osób bez-
robotnych w ramach dwóch róż-

nych programów: PO WER oraz 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, dzięki czemu 
grupa potencjalnych odbiorców 
jest dość szeroka. Na tego typu 
wsparcie mogą liczyć osoby 
młode (do 29. roku życia). Staże 
czekają także na osoby powyżej 
50. roku życia, kobiety, osoby 
niepełnosprawne, długotrwale 
bezrobotne oraz o niskich kwa-
lifikacjach. Chętni mogą się zgła-
szać i czekać na ofertę lub sami 
zabiegać u pracodawców o za-
trudnienie. W tego typu przy-
padkach wnioski rozpatrywane 

są w pierwszej kolejności, a bez-
robotni mogą szybko podjąć pra-
cę. Osoba zatrudniająca, przyj-
mując bezrobotnego na staż, 
zobowiązuje się zatrudnić go na 
okres min. 3 miesięcy na podsta-
wie umowy o pracę. Nie jest to 
jednak obligatoryjne i zdarzają 
się odstępstwa od tej reguły.

– W pierwszej kolejności 
realizujemy staże, które gwa-
rantują późniejsze zatrudnienie. 
Wspieramy jednak także osoby, 
które ukończyły studia np. na 
kierunku administracji i nie mają 
doświadczenia. Trudno oczeki-
wać, że urzędy skarbowe czy sądy 
przyjmą stażystę z gwarancją za-
trudnienia. Pozostajemy otwar-
ci na takie sytuacje – tłumaczy 
Mieczysław Rojek, dyrektor PUP 
w Lipnie.

Nie chcą pracować
Stażyści otrzymują wyna-

grodzenie w wysokości ok. 1000 
zł. W tym roku sfinansowanych 
zostanie ok. 150 staży dla osób 
do 30. roku życia, a dla osób, 
które ukończyły 30 lat – 250. Na. 
tym nie koniec, gdyż od 1 kwiet-
nia realizowany będzie kolejny 
program, w którym przewidzia-
no staże dla grupy wiekowej 
30-50 lat. Jeżeli pracodawca nie 
jest w stanie sam znaleźć oso-
by chętne na staż, może liczyć 
na wskazanie ich przez urząd. 
Zdarzają się jednak odmowy, 

które w zależności od intensyw-
ności skutkują wyrejestrowa-
niem z bazy osób bezrobotnych. 
W ubiegłym roku do dyspozycji 
było 4131 ofert pracy, staży, prac 
interwencyjnych, itp. Wezwano 
7927 osób z bazy do ich podję-
cia, co oznacza, że każda osoba 
zarejestrowana otrzymała w cią-
gu roku nawet dwie propozycje 
podjęcia zatrudnienia. Wydano 
jednak tylko 7193 skierowania 
(ponad 700 osób w ogóle się nie 
stawiło po dokumenty). Co wię-
cej, kolejnych 623 bezrobotnych 
odmówiło podjęcia pracy.

Pieniędzy nie brakuje
W ubiegłym roku wystar-

czyło pieniędzy na wszystkie 
potrzeby. Chętne osoby mogły 
realizować plany szkoleniowe 
i stażowe, aby zwiększyć swoje 
szanse na rynku pracy.

– Uzyskujemy wystarczająco 
dużo środków z różnych źródeł, 
więc możemy pozwolić sobie na 
realizację każdego dobrego po-
mysłu, który zwiększy szanse na 
zatrudnienie – zapewnia dyrek-
tor PUP w Lipnie.

Jedną z form wsparcia jest 
również otrzymanie dotacji na 
podjęcie własnej działalności 
gospodarczej. W tym roku skła-
danie wniosków poprzedzone 
jest obowiązkowym szkoleniem 
wprowadzającym w podstawy 
przedsiębiorczości. Już teraz pra-

wie 40 osób wyraziło zaintereso-
wanie otwarciem własnej firmy. 
Nabory będą ogłaszane cyklicz-
nie w ciągu całego roku.

Będą szkolenia
PUP planuje również organi-

zację szkoleń, które przyczynią 
się do podniesienia kwalifikacji 
zawodowych osób pozostają-
cych bez pracy. Zaplanowano 
na 2018 rok szkolenia dla ok. 40 
sprzedawców z zakresu obsługi 
kasy fiskalnej. Według potrzeb 
bezrobotni mogą być kierowani 
także na szkolenia w zakresie 
pracownika gospodarczego, opie-
kuna osoby starszej. Jest również 
możliwość finansowania indywi-
dualnych szkoleń, jeśli dotyczą 
one zawodów deficytowych lub 
bezrobotny posiada gwarancję 
zatrudnienia, jeśli takowe szko-
lenie ukończą. Urząd odnotowu-
je np. braki kierowców samocho-
dów ciężarowych i autobusów.

PUP ogłosił również nabór 
wniosków o przyznanie środków 
na finansowanie kosztów kształ-
cenia ustawicznego pracowników 
i pracodawców. Szczegółowych 
informacji o formach wsparcia 
oraz kryteriach, które bezro-
botny musi spełnić, aby z nich 
skorzystać, udzielają pracownicy 
PUP w Lipnie. Nabór prowadzony 
będzie do wyczerpania środków. 

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot. (ak)
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Wydadzą ponad 3 miliony zł
GMINA WIELGIE  Samorząd stawia na inwestycje, ale nie ponad stan. W tym roku na terenie Wielgiego 
i okolic powstanie kilkadziesiąt przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonana zostanie droga w Bętle-
wie, rozpocznie się inwestycja związana z budową nowego boiska w Teodorowie. To tylko część planów

Samorząd gminy Wielgie zrealizuje inwestycje za minimum 3,3 mln zł w 2018 roku

Uczą patriotyzmu
W połowie ubiegłego roku rada powiatu w Lipnie uchwaliła Powiatowy Program 
Wychowania Patriotycznego (PPWP), który realizowany jest w latach 2017/2018.

Skępe

Odmienią teren 
wokół jeziora
6 lutego br. ogłoszony został przetarg na budowę po-
mostu do rekreacji i wypoczynku na Jeziorze Wiel-
kim przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego 
w Skępem. Jest to kontynuacja działań władz powiatu 
związanych z rozbudową bazy sportowo-rekreacyj-
no-wypoczynkowej.

Powiat

Birkenau oraz Wadowice
– uczniów Zespołu Szkół im. 

Waleriana Łukasińskiego w Skę-
pem, którzy zwiedzali i zapoznali 
się z zabytkami Krakowa, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Oświęcimia, Wie-
liczki oraz Częstochowy

– uczniów Zespołu Szkół im. 
Związku Młodzieży Wiejskiej w Do-
brzyniu nad Wisłą, którzy zwiedzili 
Państwowe Muzeum Auschwit-
z-Birkenau w Oświęcimiu, Kraków 
(m. in. Barbakan, Kościół Mariacki, 
Sukiennice, Katedrę i Groby Kró-
lewskie, Wzgórze Wawelskie z kom-
natami Królewskimi i skarbcem) 
oraz kopalnię soli Wieliczka

Łączny koszt dofinansowania 
powyższych wycieczek wyniósł 
blisko 21 tysięcy złotych. Obecnie 
w ramach PPWP zostały złożone 
wnioski o dofinansowanie przez 
Publiczną Szkołę Muzyczną I Stop-
nia w Lipnie oraz Podstawową 
Szkołę Specjalną w Lipnie; wyjazdy 
będą realizowane w najbliższym 
czasie.

– Mam nadzieję, że dzięki na-
szemu programowi dzieci i mło-
dzież będą chętniej uczestniczyć 
w życiu lokalnej społeczności, po-
znają wiele ciekawych historycz-
nie miejsc, do których dostęp był 
dla nich dotychczas ograniczony, 
a tym samym staną się bardziej 
świadomymi obywatelami naszej 
Ojczyzny – dodaje Baranowski.

(ak), fot. www.zsskepe.pl

Nauka świadomego patrio-
tyzmu jest doniosłym zadaniem 
nauczyciela, to on bowiem przy-
gotowuje nowe pokolenia Polaków. 
Kształtowanie postaw patriotycz-
nych to dziedzina złożonej działal-
ności wychowawczej wymagająca 
systematycznego pogłębiania wie-
dzy nauczycieli, znajomości współ-
czesnych osiągnięć teorii potrzeb, 
teorii wartości i teorii osobowości.

Rada powiatu w Lipnie posta-
nowiła przyjąć Powiatowy Program 
Wychowania Patriotycznego w celu 
upowszechniania wśród dzieci 
i młodzieży tradycji narodowych 
i lokalnych, rozwijania poczucia 
odpowiedzialności i szacunku dla 
symboli państwowych, kształto-
wania więzi lokalnych, identyfikacji 
z miejscem pochodzenia i lokalnym 
dziedzictwem kulturowym oraz 
umożliwienia dzieciom i młodzieży 
aktywnego uczestnictwa w wyda-
rzeniach kulturalnych, społecznych 
i politycznych.

– Powiat lipnowski jest powia-
tem typowo rolniczym o dużym 
bezrobociu i ubóstwie, położonym 
w znacznej odległości od dużych 
aglomeracji miejskich, znaczących 
miejsc pamięci narodowej, muze-
ów, centrów kulturalnych. Biorąc 
powyższe pod uwagę, aby wy-
równać szanse edukacyjne dzieci 
i młodzieży uczęszczających do 
szkół, dla których organem pro-
wadzącym jest powiat lipnowski, 
a tym samym ułatwić im dostęp do 
w/w miejsc, postanowiliśmy przy-
jąć PPWP – mówi starosta Krzysz-
tof Baranowski.

Do tej pory w ramach progra-
mu odbyły się wycieczki:

– uczniów Zespołu Szkół im. 
Romualda Traugutta w Lipnie, 
którzy zwiedzili Kraków (m. in. 
Wawel, Sukiennice, Rynek Głów-
ny, Brama Floriańska, Barbakan), 
kwartał chrześcijański i żydowski 
Kazimierza z wejściem do Synago-
gi, obóz koncentracyjny Auschwitz-

Pod koniec 2014 roku do 
użytku został oddany kompleks 
boisk wielofunkcyjnych. Obec-
nie trwają prace remontowe 
w budynku byłego internatu, 
w którym powstanie ośrodek 
w ypoczynkowo-szkoleniow y 
m. in. dla uczestników obozów 
sportowych, z których coraz 
chętniej korzystają szkoły oraz 
kluby sportowe z różnych zakąt-
ków Polski.

Budowa pomostu jest ko-
lejnym etapem prac nad zwięk-
szeniem atrakcyjności Zespołu 
Szkół im. Waleriana Łukasiń-
skiego w Skępem i Jeziora Wiel-
kiego. Inwestycja zakłada bu-
dowę pomostu do rekreacji 
i wypoczynku, cumowania 
sprzętu pływającego oraz upra-
wiania wędkarstwa. Planowana 
jest budowa wolnostojącego, 
drewnianego pomostu, na któ-
ry będą prowadziły dwa wejścia 
bezpośrednio z plaży. Pomost 
wpisany jest w plan prostokąta 
i usytuowany na granicy linii 

brzegowej. W ramach prac pro-
jektowych usunięte zostaną ist-
niejące płyty betonowe pełniące 
funkcję umocnienia linii brze-
gowej oraz drewniany budynek 
usytuowany przy brzegu, który 
pełnił w przeszłości funkcję ma-
gazynu dla kajaków.

– Mam nadzieję, że nasze 
inwestycje spowodują, że Jezio-
ro Wielkie ponownie stanie się 
atrakcyjnym miejscem wypo-
czynku naszych mieszkańców 
oraz turystów, którzy w latach 
80. ubiegłego stulecia tak licznie 
przyjeżdżali na wakacje do Skę-
pego, uważając to miejsce za tak 
zwane „małe mazury” – mówi 
starosta Krzysztof Baranowski.

Zwieńczeniem prac przy ZS 
w Skępem i Jeziorze Wielkim 
będzie budowa altan rekreacyj-
nych przystosowanych do orga-
nizacji spotkań integracyjnych 
przy grillu czy też ognisku. Za-
kończenie prac planowane jest 
przed wakacjami.

(ak)

Bieżący rok jest rokiem wy-
borczym, dlatego mieszkańców 
nie powinno dziwić inwestycyjne 
ożywienie praktycznie w całym 
powiecie. Ale samorząd w Wiel-

giem utrzymuje status quo i na 
inwestycje tradycyjnie przeznacza 
tyle pieniędzy, na ile gminę stać. 
Zgodnie z planowanym budżetem 
dochody na 2018 rok wyniosą 32,3 

mln zł, zaś wydatki 
33,9 mln zł. Ozna-
cza to ok. 1,6 mln 
zł deficytu. Na za-
dania inwestycyj-
ne przewidziano 
3,3 mln zł.

– Wykonamy 
w tym roku 68 
p r z y domow y ch 
oczyszczalni ście-
ków za ok. 630 tys. 
zł. Nawierzchnię 
asfaltową zyska 
droga w centrum 
Bętlewa na od-
cinku około kilo-

metra. Wartość będzie znana po 
rozstrzygnięciu przetargu, ale 
szacujemy, że pochłonie to ok. 
600 tys. zł. Chcemy rozpocząć 
inwestycję w Teodorowie, gdzie 
w planach mamy wykonanie bo-

iska z infrastrukturą. Mamy na to 
w tym roku 644 tys. zł, z czego 321 
tys. zł pochodzi z dotacji z Mini-
sterstwa Sportu – mówi o naj-
ważniejszych inwestycjach w 2018 
roku wójt Tadeusz Wiewiórski.

Jeśli chodzi o boisko w Teo-
dorowie, jest to kontynuacja 
wcześniejszych planów, które wy-
hamowało nieprzyznanie gminie 
wcześniejszej dotacji. Mimo to 
tamte plany zostały zachowane 
i w miejscu dzisiejszego, fatalne-
go boiska, ma powstać nowocze-
sny obiekt na miarę gminy.

Ponadto w planach jest 
przebudowa 2,5 kilometra drogi 
gminnej z Witkowa do Czarnego. 
Przy ul. Kasztanowej w Wielgiem 
powstanie plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna. W wielickim parku 
wykonana zostanie ścieżka edu-
kacyjna.

Gmina ciągle zabiega o dofi-
nansowania. Jeśli kolejne starania 
przyniosą efekty, budżet na in-
westycje może jeszcze wzrosnąć. 
Włodarze zrobić dla mieszkańców 
mogliby jeszcze więcej, ale jak 
zwykle gro środków pochłaniają 
dwie dziedziny. Blisko 40 procent 
całego budżetu idzie na pomoc 
społeczną, to około 13 milionów 
złotych. Kolejne ponad 10 milio-
nów trafia na oświatę.

Przypomnijmy też, że w naj-
bliższych dwóch latach w gmi-
nie może przybyć co najmniej 50 
miejsc pracy. To dzięki prywatnej 
inwestycji, którą być może uloku-
je w Piasecznie krajowy inwestor. 
O sprawie budowy chlewni pisa-
liśmy przed kilkoma tygodniami 
i jeszcze do niej w CLI będziemy 
wracać.

Tekst i fot. (ak)
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Aktywnie w Żaku
Pierwszy tydzień ferii z Żakiem i biblioteką za nami. 
Zajęcia odbywają się w Dobrzyńskim Domu Kultu-
ry ,,ŻAK’’ i zostały tak zaplanowane, aby każde dziec-
ko, bez względu na wiek, mogło spędzić czas w miły 
i atrakcyjny sposób.

Dobrzyń nad Wisłą

KIKÓŁ  GOK zaprasza najmłodszych

Ferie organizowane w świetlicy w Kikole przez nowo powołany do działa 
Gminny Ośrodek Kultury upływają na integracji, wspólnych grach i zaba-
wie. 14 lutego była okazja do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych, 
na których można było samodzielnie wykonać serce z papierowej wikliny, 
pomalować i ozdobić według własnego pomysłu. Samodzielnie wykona-
nymi sercami uczestnicy zajęć obdarowali bliskie sobie osoby.

Fot. nadesłane

Ferie nie muszą 
być nudne

KIKÓŁ  Pierwszy tydzień ferii już za nami. Jak co roku Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Kikole zaplanowała wiele ciekawych 
zajęć dla dzieci

To były bardzo aktywne dni. 
Ferie rozpoczęto zabawą karna-
wałową razem z Teatrem Mag-
Mowcy. Były  kolorowe stroje, 
wesoła muzyka, tańce i uśmiech 
od ucha do ucha.  Wtorek był 
dniem pod hasłem ,,Świat  zawo-
dów na wesoło’’. Zajęcia zorgani-
zowane zostały wspólnie z Cen-
trum Edukacji Pracy Młodzieży 
OHP we Włocławku. Dzieci roz-
mawiały o ciekawych zawodach 
oraz o tym,  kim chcą zostać 
w przyszłości i jakie mają do tego 
predyspozycje. Odbył się tak-
że konkurs plastyczny. W środę 
dla dzieci atrakcje przygotowała 

Klaunolandia. Były konkursy, krę-
cenie talerzykami, wspólne gry, 
zabawy i skręcanie balonów. 

Czwartek był dniem warsz-
tatów plastycznych, zajęć spor-
towych i zabaw z chustą anima-
cyjną. Dzieci robiły lampiony oraz 
laurki w 3D. Aktywnie brały udział 
w konkurencjach sportowych 
oraz zabawach ruchowych z chu-
stą. Pierwszy tydzień ferii zakoń-
czył się warsztatami tanecznymi, 
które prowadził Wojciech Siera-
kowski. Uczestnicy zajęć aktyw-
nie spędzili czas – układali chore-
ografie i tańczyli w rytm muzyki.

(ak), fot. nadesłane

Zgodnie z harmonogramem 
uczestnicy spotykali się trzy razy 
w tygodniu, ale gwarno i wesoło 
było codziennie od 9.00 do 16.00. 
Chętnych nie brakowało, zajęcia 
cieszyły się dużą frekwencją. – Na 
zajęciach plastycznych robiliśmy 
kartki walentynkowe techniką 
dowolną. W walentynki rozma-
wialiśmy o uczuciach i czytaliśmy 
opowiadania Grzegorza Kasdepke  
pod tytułem „Kocha, lubi, szanuje 
czyli jeszcze o uczuciach” – mówi 
Ewa Warzyńska, dyrektor kikol-

skiej biblioteki.
W lutym jest też Światowy 

Dzień Kota. Jest to święto obcho-
dzone corocznie, mające podkre-
ślić znaczenie kotów w życiu czło-
wieka, a także uwrażliwić ludzi 
na często trudny koci los. – Z tej 
okazji czytaliśmy bajeczki o ko-
tach, rozmawialiśmy o naszych 
ulubionych dachowcach i rasow-
cach. Na zajęciach artystycznych 
dzieci tworzyły koty metodą ori-
gami płaskiego oraz innymi tech-
nikami – dodaje Warzyńska.

Ponadto uczestnicy zajęć co-
dziennie grali w gry planszowe 
i towarzyskie. Rozwiązywali krzy-
żówki i rebusy. Dużym powodze-
niem cieszyły się też komputery. 
A to jeszcze nie koniec, bo przed 
nimi drugi tydzień. Biblioteka za-
prasza na „Eko zabawy” – zajęcia 
twórcze z wykorzystaniem ma-
teriałów recyklingowych (19.02), 
zabawę w kalambury (21.02) i „Zi-
mowe zgadywanki i śnieżne kolo-
rowanki”(23.02.).

(ak), fot. nadesłane
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Międzykulturowe spotkanie
POWIAT  Tłuchowo i Lipno odwiedzili obcokrajowcy. Studenci byli gośćmi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tłuchowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie. Spotkanie było idealną okazją do nawiązania mię-
dzykontynentalnych znajomości, poznania oraz zrozumienia odmiennych kultur

Są mili, otwarci i bardzo cie-
kawi Polski i naszego regionu. 
Tak o zagranicznych gościach 
mówili uczniowie tłuchowskiej 

szkoły. Mowa o trzyosobowej 
grupie studentów z Indonezji, 
Sri Lanki i Indii, którzy przez 
kilka dni gościli w gminie Tłu-

chowo. Ich wizyta możliwa była 
dzięki praktykom studenckim 
AIESEC, międzynarodowej or-
ganizacji prowadzonej przez 

młodych ludzi, która od ponad 
66 lat realizuje program praktyk 
i wolontariatów.

W ramach integracji z miesz-
kańcami został przygotowany 
specjalny plan zajęć. Studenci 
wraz z tłuchowską społeczno-
ścią brali udział w warsztatach 
plastycznych, wspólnym tre-
ningu karate oraz w zajęciach 
zumby. Podczas zajęć lekcyjnych 
zagraniczni goście przedstawi-
li uczniom podstawówki swoje 
kraje, kulturę i zwyczaje.

W trakcie swojego poby-
tu studenci odwiedzili również 
Szkołę Podstawową w Mysłaków-
ku. Wspólne lekcje były okazją 
do poznania odległych krajów, 
tradycji oraz życia codziennego. 
Obcokrajowcy doskonale bawili 
się również podczas balu kana-
łowego, zorganizowanego przez 
uczniów podstawówki.

To w Tłuchowie niepierwsze 
takie zetknięcie różnych kultur, 
ponieważ od kilku lat GOK, za-
prasza młodych ludzi z całego 
świata w gościnę do gminy.

Studenci z różnych zakąt-
ków świata odwiedzili także lip-
nowskie liceum. Przez pięć dni 
szkoła gościła młodzież z Turcji, 
Sri Lanki, Ukrainy i Indii. Przez 
ten czas uczestniczyli w zaję-
ciach lekcyjnych i opowiadali 
o krajach, z których pochodzą 
i prezentowali. Czas spędzo-
ny z zagranicznymi gośćmi był 
świetną okazją do sprawdze-
nia umiejętności językowych, 
ponieważ lekcje odbywały się 
w języku angielskim. Studenci 
przyjechali w ramach programu 
AIESEC.

(mb-g)
fot. nadesłane

Artyści z grupy teatralnej Brzydkie Kaczątka rozpoczęli ferie od rozegrania meczu 
piłki siatkowej. W rozgrywkach mogli wziąć także udział ich sympatycy. W zawo-
dach rywalizowały cztery drużyny.

Gmina Tłuchowo

Gra niekoniecznie aktorska

To już drugie spotkanie człon-
ków grupy teatralnej Brzydkie Ka-
czątka z Jasienia. Pierwsze odbyło 
się dokładnie rok temu również 
w czasie ferii zimowych. Zawody 
tak bardzo przypadły im do gu-
stu, że tym razem również po-
stanowili zmierzyć się ze sobą na 
boisku. Każdy chciał spróbować 

swoich sił jako profesjonalny za-
wodnik. Rozgrywki upłynęły pod 
hasłem: „Zdrowo, sportowo – bez 
nudy”. Po przeciwnych stronach 
boiska stanęły drużyny, w zróżni-
cowanym przedziale wiekowym.

Wśród dziewcząt najlepszy 
był zespół Sisters, natomiast 
wśród chłopców zwyciężyła dru-

żyna Patyków. Nie zwycięstwo 
było najważniejsze w tym turnie-
ju, lecz możliwość wspólnej gry. 
Jak to na boisku bywa, emocji 
sportowych jednak nie zabrakło. 
Nikt z tłuchowskiej hali nie wy-
szedł z pustymi rękami. Każdy 
uczestnik meczu otrzymał pa-
miątkowy dyplom. – Regularnie 
staramy się zapewniać mnóstwo 
atrakcji naszym podopiecznym. 
To niezwykle ważne, by mieć dużo 
ruchu, zwłaszcza w dzisiejszym 
świecie, zdominowanym przez 
bierny tryb życia – mówi Konrad 
Słomczewski, jednej z opiekunów 
Brzydkich Kaczątek.

W jasieńskiej grupie teatral-
nej można nie tylko realizować 
aktorskie pasje, lecz również zy-
skać idealną kondycję fizyczną. 
Świetlica w Jasieniu ma jeszcze 
w feryjnej ofercie zajęcia kulinar-
ne oraz wycieczkę do kina i zaję-
cia plenerowe.

(mb-g), fot. nadesłane

Uzbierali górę grosza
Kikół

Polegała ona na zbieraniu mo-
net o nominale 1, 2 i 5 groszy. Jeden 
grosz znaczy niewiele, ale usypana 
z zebranych groszy góra daje dużą 
kwotę. Przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego zbierali pieniążki 
w ustalonym dniu i wyznaczonej 
godzinie, a w pozostałe dni można 
było wrzucać pieniążki do słoika na 
świetlicy szkolnej.

W pierwszym dniu ferii uczen-

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kikole włączyli się 
do XVIII edycji akcji charytatywnej Góra Grosza.

nice z klasy VII a Julia Drozdow-
ska i Katarzyna Naklicka policzyły 
zebrane grosiki. Uzbierało się ich 
313,05 zł. Dziewczęta przygotowały 
paczkę i wysłały na adres Towa-
rzystwa Nasz Dom, które jest  or-
ganizatorem akcji. Nad sprawnym 
przebiegiem akcji czuwała Barba-
ra Jasińska, opiekun samorządu 
uczniowskiego.

(ak), fot. Józef Myszkowski

Julia Drozdowska  i Katarzyna Naklicka liczą zebrane pieniążki

Dokarmiają ptaki
Członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt ze 
Szkoły Podstawowej w Kikole pamiętają o skrzydla-
tych przyjaciołach.

Kikół

Jesienią zorganizowali zbiór-
kę ziaren, a gdy tylko nadeszły 
mroźne dni, zaczęli przygoto-

wywać tłuszczowe kule z ziar-
nami. Uczniowie systematycz-
nie dokarmiają ptaki. Wieszają 

smakołyki i uzupełniają 
karmę w karmnikach nad 
Jeziorem Kikolskim, przy 
kościele i szkole. – Ptaszki 
zamieszkujące naszą oko-
licę na pewno nie zaznają 
głodu aż do wiosny – mówi 
opiekun koła Marta Red-
merska.

(ak)
fot. nadesłane
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Czwartkowe zajęcia biblio-
teczne aż kipią od niespodzianek, 
wyjątkowych gości, dobrej zaba-
wy i… pysznego jedzonka w re-
stauracji.

– 15 lutego w ramach ferii 
zimowych do naszej biblioteki 
zawitał ciekawy gość, przedsta-
wiciel rzadkiego dziś zawodu, 
mistrz kominiarski Grzegorz Woj-
ciechowski – opowiada szefowa 
naszej książnicy publicznej Ewa 
Charyton. – Swoim ubiorem, wy-
glądem, narzędziami służącymi 
do pracy sprawił dzieciom wiel-
ką radość. Pan kominiarz opo-
wiedział o swojej trudnej i nie-
bezpiecznej pracy oraz dzielnie 
i cierpliwie odpowiadał na często 
zaskakujące pytania. Dzieci mo-
gły przymierzyć cylinder i z bli-
ska obejrzeć sprzęt kominiarski. 
Mieliśmy możliwość dowiedzieć 
się, ile guzików znajduje się przy 
mundurze galowym kominiarza. 
Oczywiście wszyscy na szczęście 
chwycili się za guzik. Bardzo dzię-
kujemy panu kominiarzowi za 

poświęcony nam czas.
Za tydzień na uczestników 

zajęć też czeka spotkanie z wy-
jątkowym gościem. Dzieci będą 
więc miały okazję zgłębić tajniki 
pracy i życia kolejnego przedsta-
wiciela naszej społeczności, a jak 
widać po pierwszym spotkaniu 
w uczestnikach zajęć bibliotecz-
nych drzemie potrzeba poznawa-
nia świata w szczegółach.

– Po spotkaniu z kominia-
rzem wiemy już, że nie wolno 
palić w piecu śmieciami ani ple-
cakami, tylko węglem i suchut-
kim drewnem – opowiadają nam 
uczestnicy zajęć bibliotecznych. – 
Kominiarz ma bardzo dużo pracy 
i dlatego musi pracować nie do 
godziny 15.00, ale do 20.00. Ma 
odpowiednią latarkę, fascynują-
cy jest cylinder, który oczywiście 
przymierzyliśmy. Bardzo ważne 
jest to, że kominiarz ma 13 guzi-
ków srebrnych na swoim mundu-
rze, a na każdym z tych guziczków 
jest kominiarz. Święto kominiarza 
obchodzić będziemy 4 maja.

Efekty spotkania z Grzego-
rzem Wojciechowskim są bardzo 
zadowalające. Po spotkaniu dzieci 
utrwaliły swoje spostrzeżenia na 
papierze. Powstały kominiarskie 
rysunki, wyklejanki i nie tylko. 
Był też czas na gry planszowe, 
czytanie i… wyprawę do restau-
racji. – To wyjątkowa niespo-
dzianka dla uczestników naszych 
zajęć – mówi dyrektor Charyton. 
– Dzięki wsparciu finansowemu 
Miejskiego Centrum Kulturalnego 
w Lipnie mogliśmy wybrać się do 
restauracji „Czary mary” na pizzę. 
Dobry humor dzieciom dopisy-
wał, a pizza smakowała wyśmie-
nicie.

Zajęcia prowadziła bibliote-
karka Dorota Trojanowska, a nad 
przebiegiem spotkania z wyjąt-
kowym gościem czuwała Ewa 
Charyton. Nam dzieci opowie-
działy o swoich feriach i zajęciach 
w bibliotece. Kolejne spotkanie 22 
lutego. Zapraszamy. My też tam 
będziemy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

10-letniaa Basia akrywnie spędza ferie i korzysta z oferty 
bibliteczno-kulturalnej

7-letni Adaś uwielbia zajęcia plastyczne

8-letnia Gosia zafascynowała się zawodem kominiarza

Chodzę na zajęcia, by odpocząć od szkoły – mówi 11 letni JanMonika i Oliwia to mistrzowie gry w warcaby

Kominiarz zyskał grono fanów

ferie z kominiarzem
LIPNO  W miniony czwartek jedenaścioro uczniów lipnowskich szkół uczestniczyło w zajęciach zimowych 
zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Gościem inauguracyjnego spotkania był mistrz ko-
miniarski Grzegorz Wojciechowski
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W miniony piątek w szkole 
w Wólce królowała muzyka, taniec 
i śmiech. Rozrywki na najwyż-
szym poziomie dostarczyli licznie 
przybyłym gościom młodzi artyści 
i nie tylko…

– Niezwykłą interpretacją 
wiersza zaskoczyła wszystkich 
nasza wspaniała pani Zosia, wie-
loletnia pracownica naszej szkoły, 

dzisiaj przebywająca na zasłużonej 
emeryturze – nie kryje radości 
dyrektor szkoły Agnieszka Wy-
krętowicz. – Bardzo cieszymy się 
z wizyt naszych emerytowanych 
pracowników i liczymy na kolejne, 
bo one są okazją do wspomnień 
i miłych rozmów o naszej szko-
le, o nas. Pani Zosia zrobiła nam 
ogromną przyjemność i swoją 

obecnością, i doskonałą recytacją.
Kulminacyjnym momentem 

spotkania była jednak zabawa 
w rytmie najmodniejszych prze-
bojów tego karnawału. Rodzice 
i goście rozkoszowali się słodkimi 
pysznościami, a uczniowie brylo-
wali na parkiecie. Patronem me-
dialnym balu był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Księżniczki wiodły prym

Czarodziejskie różdżki były wykorzystywane

Były roześmiane kociaki

Sprzedawczynie bawiły się szampańsko

Plejada gwiazd na imprezie

To było wspaniałe pożegnanie karnawału

Prawdziwe damy noszą kapeluszePiraci obserwowali otoczenie

tanecznie pożegnali karnawał
GMINA SKĘPE  W ostatni piątek karnawału w Szkole Podstawowej w Wólce odbyła się tradycyjna 
zabawa choinkowa. Były prezenty, nie brakowało gości i sponsorów. A to wszystko poprzedziły iście 
aktorskie występy wszystkich uczniów
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Ekspert ZUS radzi 

W czwartek 22 lutego w godz. 10.00-12.00 w siedzibie 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lip-
nie (ul. Kościuszki 12) będzie można zapytać eksperta ZUS
-u o emeryturę lub rentę. Dzień później w siedzibie inspek-
toratu ZUS-u (ul. Mickiewicza 43) planowane jest bezpłatne 
szkolenie dla płatników składek i pracowników biur rachun-
kowych z zakresu elektronicznych zwolnień lekarskich. Bę-
dzie można dowiedzieć się jak wygląda obsługa e-ZLA, jak 
założyć pro� l na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i jak 
wydrukować zwolnienie. Początek o 9.00. 

Solarium od 18 lat  

W ubiegłym tygodniu weszła w życie ustawa o ochro-

nie zdrowia przed następstwami korzystania z sola-

rium. Zgodnie z nowym prawem, nieletni nie będą 

mogli korzystać z łóżek opalających, a w przypadku 

złamania przepisów, właściciel solarium zapłaci karę, 

nawet do 50 tys. zł. Ponadto w salonie będą musiały 

wisieć tablice z napisem: „Zakaz udostępniania so-

larium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia”. 

O nowe przepisy apelowały środowiska lekarskie, 

które zwracały uwagę na falę zachorowań na raka 

skóry, także u młodych pacjentów. 

Dozór elektroniczny na innych zasadach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie więzien-
nej i ustawy Kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z pro-
pozycją, SW będzie mogła nie tylko obsługiwać, jak do 
tej pory, centralę monitorowania skazanych, ale również 
nadzorować w terenie wykonywanie kary w systemie do-
zoru elektronicznego. System zyska też nowocześniejsze 

urządzenia.

Tłumaczą nowe prawo 

Resort sprawiedliwości przygotował specjalną stronę internetową, w związku z wprowadze-niem nowelizacji ustawy o IPN, która wywo-łała liczne wątpliwości. Na stronie www.ger-mandeathcampsnotpolish.pl, można znaleźć szczegółowe informacje o ustawie oraz dział Q&A, za pomocą którego ministerstwo odpo-wiada na pytania. Witryna jest dostępna w ję-zyku polskim i angielskim, ale już są przygoto-wywane kolejne wersje językowe. 

Zajmą się walką z propagowaniem faszyzmu 

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji proponuje, by pre-
mier powołał międzyresortowy zespołu ds. przeciwdziałania propago-
waniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom 
inspirowanym nienawiścią. Celem działania takiej komórki miałoby być 
wypracowanie założeń zmian obowiązujących przepisów. W jej skład 
mieliby wejść m.in. przedstawiciele MSWiA, resortów: sprawiedliwości 
i kultury, policji, straży granicznej oraz organizacji pozarządowych, któ-
re zajmują się ochroną praw człowieka. 

Usługa „Mój Pojazd” już działa 

Resort cyfryzacji uruchomił, w ramach systemu 
CEPiK 2.0, bezpłatną usługę „Mój Pojazd”. Dzię-
ki niej właściciele otrzymali dostęp do informa-
cji na ten własnych pojazdów. Można sprawdzić 
m.in. kiedy kończy się ważność badania tech-
nicznego czy polisy OC. Aby dotrzeć do danych 
trzeba posiadać Pro� l Zaufany (eGO). Więcej na 
stronie: www.obywatel.gov.pl, w zakładce – „Kie-
rowcy i pojazdy”. 

Będzie wsparcie dla seniorów 

Ruszył wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej, który obejmu-
je 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym 
regionie. Trwa nabór podopiecznych, wolontariuszy oraz osób gotowych 
podjąć pracę jako opiekun zawodowy. Nabór prowadzi do 16 marca, za 
pomocą swojej strony internetowej, regionalny oddział PCK. Na tym sa-
mym portalu znajdują się też informacje dla zainteresowanych udziałem 
w programie kandydatów na wolontariuszy i opiekunów zawodowych. 
Dla nich w marcu zorganizowane zostaną szkolenia m. in. z pierwszej po-
mocy przedlekarskiej. Zakwali� kowani do udziału w programie opiekuno-
wie zawodowi przejdą stugodzinne szkolenie zakończone potwierdzeniem 
zdobytych kwali� kacji.
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Bioasekuracja 
od marca

PRAWO  28 lutego wchodzi w życie rozporządzenie związane 
z wprowadzeniem zasad bioasekuracji na terenie całego kraju

Decyzję o tak radykalnym 
kroku minister rolnictwa podjął 
13 lutego. Wprowadzenie restryk-
cji jest związane z poszerzającą 
się strefą występowania afrykań-
skiego pomoru świń w Polsce. 
Przepisy mają poprawić poziom 
bezpieczeństwa. 

Hodowców świń czekają 
nowe obowiązki. Są to:

– prowadzenie rejestru środ-
ków transportu do przewozu 
świń wjeżdżających na teren go-
spodarstwa oraz rejestru wejść 
osób do pomieszczeń, w których 
są utrzymywane świnie;

–  zabezpieczenie budynku, 
w którym są utrzymywane świ-
nie przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących oraz domowych;

– utrzymywanie świń w od-
rębnych, zamkniętych pomiesz-
czeniach, w których są utrzy-
mywane tylko świnie, mających 
oddzielne wejścia oraz niemają-
cych bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń, w któ-
rych są utrzymywane inne zwie-
rzęta kopytne;

– wykonywanie czynności 
związanych z obsługą świń wy-
łącznie przez osoby, które wyko-
nują te czynności tylko w danym 
gospodarstwie;

– stosowanie przez osoby 
wykonujące czynności związane 
z obsługą świń, przed rozpoczę-
ciem tych czynności, środków 
higieny niezbędnych do ogra-
niczenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń, 
w tym mycie i odkażanie rąk 
oraz oczyszczanie i odkażanie 
obuwia;

– bieżące oczyszczanie i od-
każanie narzędzi oraz sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi 
świń;

– używanie przez osoby 
wykonujące czynności związane 
z obsługą świń odzieży ochron-
nej oraz obuwia ochronnego 
przeznaczonego wyłącznie do 
wykonywania tych czynności;

– wyłożenie mat dezynfek-
cyjnych przed wejściami do po-
mieszczeń, w których są utrzy-
mywane świnie, i wyjściami 

z tych pomieszczeń, a także stałe 
utrzymywanie tych mat w stanie 
zapewniającym utrzymanie sku-
teczności działania środka de-
zynfekcyjnego;

– sporządzenie przez posia-
daczy świń spisu posiadanych 
świń oraz bieżące aktualizowa-
nie tego spisu,

– zabezpieczenie wybiegu 
dla świń podwójnym ogrodze-
niem o wysokości wynoszącej 
co najmniej 1,5 m, związanym na 
stałe z podłożem – w przypadku 
utrzymywania świń w gospodar-
stwie w systemie otwartym;

– karmienie świń paszą za-
bezpieczoną przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących.

Inspekcja weterynaryjna 
może skontrolować gospodar-
stwa pod kątem przestrzegania 
zasad bioasekuracji. Powiatowy 
lekarz weterynarii będzie mógł 
nakazać usunięcie stwierdzonych 
braków, a w skrajnych przypad-
kach – zalecić ubój świń i wydać 
zakaz hodowli. 

(pw)

Prawo

Na bazar 
jak po grudzie
Rok temu wprowadzono prawo ułatwiające sprzedaż 
bezpośrednią z gospodarstw rolnych. Rolnicy narze-
kają na te unormowania. 

Zapowiedzi były szumne. 
Rolnicy mieli działać na zasa-
dach podobnych jak we Francji 
czy Niemczech, gdzie gospoda-
rze sprzedają na lokalnych ba-
zarach wyroby regionalne, np. 
wędliny oraz przetwory, bez 
żadnych problemów. Niestety, 
w Polsce jak zwykle wszystko 
rozbiło się o zapisy prawne, któ-
re wciąż krępują rolniczą inicja-
tywę. 

Członkowie Kujawsko-Po-
morskiej Izby Rolniczej napi-
sali list do ministra rolnictwa, 
w którym przedstawiają punkt 
po punkcie wszystkie wady 
sprzedaży bezpośredniej. Rolnik 
wciąż musi spełniać wyśrubo-
wane normy higieniczne, które 
zawarto w ustawie o RHD (Rolni-
czym Handlu Detalicznym). Aby 

rozpocząć sprzedaż, konieczne 
jest zapoznanie się z kolejnymi 
ustawami, których zapisy się 
powielają. Samorząd przytacza 
także konkretny przykład bra-
ku logiki nowych przepisów: „Co 
w sytuacji, kiedy przychód ze 
sprzedaży przekroczy 20 tysięcy 
złotych (limit zwolniony z po-
datku dochodowego), a rolnik 
nie jest płatnikiem VAT na za-
sadach ogólnych? Jak należy in-
terpretować warunek udziału 50 
proc. surowców pochodzących 
z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu?” – to tylko niektóre py-
tania zadane ministrowi. Rolni-
cy wskazują także, że w terenie 
brak jest małych rzeźni, które 
mogłoby być podwykonawcami 
przy produkcji wędlin.

(pw)

Typowy ryneczek rolny na zachodzie

Nowinki

Najpierw ochrona, 
potem kompost
Ciekawy materiał wynaleźli studenci Politechniki 
Łódzkiej. Dzięki ich pracy na rynku mogą pojawić się 
agrowłókniny pełniące nie tylko rolę ochronną, ale 
i kompostu.

BioEcoFab – to nazwa 
agrowłókniny opracowanej 
przez studentów. Jest to mate-
riał, który będzie można stoso-

wać zarówno w rolnictwie, jak 
i w przydomowych ogródkach. 
W skład materiału wchodzą: su-
rówka bawełniana i mieszanka 

Szkolenia

Ekologiczne nowości 
Nowy rok przyniósł nowe wymogi i zakazy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Jak 
zapobiec błędom i ewentualnym karom? Najlepiej udać się na szkolenie organi-
zowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Nasz region to kolebka 
ekologicznych gospodarstw. 
W całym kraju jest ich 25 tys. 
Gospodarstwa ekologiczne są 
zazwyczaj małe. Liczą od 10 do 
20 hektarów. 

27 lutego w Królikowie 
w gminie Szubin odbędzie się 
szkolenie „Rolnictwo ekolo-

giczne w świetle zmian regula-
cji prawnych”. Poruszane będą 
ciekawe zagadnienia, np. zasa-
dy prawidłowego sporządzania 
dokumentacji w gospodarstwie 
ekologicznym. Omówione będą 
także konsekwencje znalezienia 
błędów w prowadzeniu takiego 
gospodarstwa. Specjaliści z OD-

R-u przybliżą tematy związane 
z PROW dla gospodarstw ekolo-
gicznych oraz wspomną o no-
wych wymogach dla rolników na 
obszarach OSN. 

Chęć udziału w szkoleniu 
można zadeklarować telefonicz-
nie pod numerem 723 692 568.

(pw)

lateksowa, która zawiera bio-
polimery pochodzące z odpa-
dów. Dzięki temu agrowłóknina 
rozkłada się i nie zanieczyszcza 
środowiska, a dodatkowo zasila 
rośliny. Rolnik nie będzie musiał 
jej zdejmować. Wystarczy, że ją 
przeorze. Agrowłókninę testo-
wano już w ośrodkach badaw-
czych, opatentowano ją i sko-
mercjalizowano. Materiał ma 
być dostępny na rynku w ciągu 
dwóch lat. Obecnie trwa dopra-
cowywanie produktu. 

(pw)

Wystarczy 
oświadczenie
Do 14 marca można skorzystać z uproszczonego spo-
sobu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Dopłaty

Prostsza ścieżka starania się 
o dopłaty bezpośrednie dotyczy 
tylko rolników posiadających 
mniej niż 10 hektarów użytków 
rolnych i ubiegających się o naj-
prostsze płatności za 2017 rok. 
Jest to więc jednolita płatność 
obszarowa, płatność za zaziele-
nienie, płatność dodatkowa itd. 
Kolejny warunek to potwier-
dzenie, że wniosek o dopłaty na 
2018 rok w niczym nie zmieni się 
w stosunku do tego o dopłaty 

za 2017 rok. Jeśli rolnik spełnia 
wszystkie warunki, może do 14 
marca złożyć w biurze powiato-
wym ARiMR „Oświadczenia po-
twierdzające brak zmian w 2018 
roku w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożo-
nego w roku 2017”. Złożenie ta-
kiego oświadczenia jest równo-
znaczne ze złożeniem wniosku 
o przyznanie płatności za 2018 
r.

(pw)
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Na przykład pacjent stosuje 
paracetamol na ból i gorączkę, 
a dodatkowo chce zmniejszyć ka-
tar i udrożnić drogi oddechowe, 
więc popija gorący roztwór leku 
z saszetki o innej nazwie. W ta-
kiej formie występują najczęściej 
preparaty złożone, które również 
zawierają paracetamol. Zbyt duże 
dawki tej substancji silnie uszka-
dzają wątrobę, a jednocześnie nie 
wzrasta skuteczność leczenia.

Podobnie sprawa się ma z ibu-
profenem. Pacjent leczy nim do-
kuczliwe objawy, jednak w trakcie 
terapii postanawia dokupić w ap-
tece kwas acetylosalicylowy, żeby 
osiągnąć jeszcze lepsze efekty. 
Obie substancje lecznicze działają 
na tej samej zasadzie, a ich połą-
czenie nie dość, że nie poprawi 
stanu zdrowia, to może go jeszcze 
pogorszyć. Zarówno ibuprofen, 
jak i kwas acetylosalicylowy przy-
czyniają się do uszkodzenia ślu-
zówki żołądka, co jest szczególnie 
istotne u osób z dolegliwościa-
mi przewodu pokarmowego lub 
stwierdzoną chorobą wrzodową. 
Lepszym rozwiązaniem w tym 
wypadku będzie zakup preparatu 
z paracetamolem.

Niewłaściwy wybór
Dobrze jest chwilę zastanowić 

się, jaki kaszel mamy. Jeśli coś się 
odrywa, pojawia się flegma – jest 
to kaszel mokry, czyli produk-
tywny. Stosujemy wówczas syro-
py i tabletki wykrztuśne, na bazie 
acetylocysteiny, bromheksyny, 
ambroksolu, gwajafenazyny czy 
preparaty zawierające ekstrakty 
z liści bluszczu lub tymianku. 

Prepapraty wykrztuśne roz-
rzedzają wydzielinę zalegającą 
w drogach oddechowych i uła-
twiają jej odkrztuszanie. Tech-
nicznie rzecz biorąc, powodują 
one nasilenie kaszlu, ale wszystko 
w imię oczyszczenia oskrzeli.

Na kaszel suchy, męczący, 
drapiący, duszący (powszechny 
przy grypie) stosujemy syropy 
przeciwkaszlowe na bazie buta-
miratu, dekstrometorfanu, kode-
iny czy wyciągu z korzenia pra-
woślazu. Zatrzymują one kaszel, 
dzięki czemu nie jest tak męczą-
cy.

Nie za długo
Pacjenci bardzo często zbyt 

długo stosują krople do nosa za-
wierające np. oksymetazolinę, 
nafazolinę lub ksylometazolinę. 

Przyjmowanie tego typu produk-
tów leczniczych dłużej niż 3-4 dni 
może prowadzić do paradoksal-
nego przekrwienia błony śluzo-
wej nosa i w konsekwencji nasi-
lenia kataru - pojawia się bardzo 
trudny do opanowania tzw. katar 
polekowy  – krople, które mia-
ły zwalczać katar, stają się jego 
przyczyną. 

Jeśli po 4 dniach stosowania 
kropli katar nie mija, lepiej się-
gnąć po lek w tabletkach, który 
też obkurcza naczynka w błonie 
śluzowej, ale nie powoduje efektu 
odbicia, tak jak miejscowo działa-
jące krople.

Najbezpieczniejsze jednak 
jest przepłukiwanie nosa solą fi-
zjologiczną lub aerozolem z wodą 
morską czy inhalowanie olejkami 
eterycznymi (eukaliptus, mentol) 
– oczyszczają, nawilżają i odkaża-
ją śluzówkę.

Odpowiednia pora
Leki wykrztuśne stosujemy 

maksymalnie do godz. 17.00-
18.00. Efektem ich działania jest 
rozrzedzenie wydzieliny i pobu-
dzenie kaszlu, dlatego przyjmuje 
się je rano i popołudniu . Prepara-
ty te powinno się stosować około 

4 godziny przed snem.
Kolejnym błędem jest zaży-

wanie leków „nocnych” w ciągu 
dnia. Preparaty „nocne” zawiera-
ją w swoim składzie dodatkowe 
substancje przeciwhistaminowe, 
takie jak prometazyna, chlorfeni-
ramina czy difenhydramina. Wy-
kazują one działanie uspokajające 
i nasenne, dodatkowo zmniejsza-
ją katar. Z kolei leki zawierające 
pseudoefedrynę powinny być 
stosowane w ciągu dnia, gdyż ta 
substancja wykazuje działanie 
pobudzające i utrudnia zasypia-
nie. 

Kwas acetylosalicylowy ma 
silne działanie napotne, dlatego 
pamiętajmy, że nie powinniśmy 
zażywać go, jeżeli planujemy wyj-
ście z domu albo jesteśmy w pra-
cy.

Kiedy do lekarza?
Zwykle prawidłowo leczone 

przeziębienie ustępuje samoist-
nie, jednak - jak każda przypadłość 
zakaźna osłabiająca organizm - 
może prowadzić do groźnych dla 
zdrowia i życia powikłań. Dodat-
kowo, jeżeli objawy nie ustępują 
w ciągu 7 dni, może to wskazywać 
na inną chorobę dającą podobne 
objawy, m.in. grypę, różyczkę, 
odrę, bakteryjne zapalenie płuc, 
zakażenie paciorkowcami, katar 
alergiczny, wtórne zapalenie za-
tok, oskrzeli bądź ucha środko-
wego. W takim wypadku bardzo 
ważnym aspektem terapii jest wi-
zyta u specjalisty, który przepro-
wadzi pełną diagnostykę chorego 
i przepisze dodatkowe leki.

Antybiotyk
Przeziębienie – katar, ból 

gardła, lekko podwyższona tem-
peratura, kaszel, złe samopoczu-
cie – to infekcja wywołana przez 
wirusy, a antybiotyki nie są w sta-
nie w żaden sposób im zagrozić. 
Dlatego leczenie podwyższonej 
temperatury czy zatkanego nosa 
antybiotykiem (z reguły takim, 
który pozostał w naszej aptecz-
ce po walce z jakimś zakażeniem 
bakteryjnym) to jeden z najczę-
ściej popełnianych błędów. W re-
zultacie takiej kuracji antybiotyk 
nie tylko nie pomoże, ale potem 
może okazać się zupełnie niesku-
teczny w przypadku innej, znacz-
nie poważniejszej infekcji, np. an-
giny bakteryjnej.

Niebezpieczny grejpfrut
Przyjmując leki na przezię-

bienie, warto także zwrócić uwa-
gę na to, co jemy. Grejpfrut i sok 
grejpfrutowy, mimo że zawiera-
ją sporo witaminy C, mają także 
działanie niepożądane w interak-

cji z lekami. Wszystko przez za-
warte w owocu flawonoidy, które 
pełnią funkcję barwników i prze-
ciwutleniaczy. Te związki orga-
niczne mają duży wpływ na me-
tabolizm człowieka i mogą nawet 
piętnastokrotnie zwiększyć stę-
żenie medykamentów we krwi, 
potęgując tym samym ich skutki 
uboczne. Spożywanie grejpfru-
ta łącznie z lekami prowadzi też 
czasami do zbyt szybkiej ich uty-
lizacji, a efekt jest taki, jakbyśmy 
farmaceutyków wcale nie brali.

Czosnek i aspiryna 
– mix zakazany
Zarówno czosnek, jak i kwas 

acetylosalicylowy mają właściwo-
ści przeciwzakrzepowe. Oznacza 
to, że obie substancje wchodzą ze 
sobą w interakcje, co powoduje 
zahamowanie krzepnięcia krwi. 
Jeśli więc podczas kuracji aspiryną 
wspierać się będziemy kanapkami 
z czosnkiem, zupełnie nieświado-
mie możemy znacznie rozrzedzić 
krew i zafundować sobie krwotok 
wewnętrzny.

Oprócz tego, jak wskazują 
źródła medyczne, spożywanie 
czosnku przy jednoczesnym le-
czeniu się paracetamolem może 
prowadzić do uszkodzeń wątro-
by.

DHA i witamina E na 
cenzurowanym
Mimo że kwasy z grupy ome-

ga-3 są niezbędne dla funkcjono-
wania ludzkiego mózgu, na czas 
terapii kwasem acetylosalicylo-
wym (aspiryną ) lepiej przerwać 
ich przyjmowanie. Dlaczego? 
DHA znajdują się głównie w ole-
jach rybnych, a te nasilają dzia-
łanie przeciwzakrzepowe, jakie 
ma kwas acetylosalicylowy. Efekt 
może być podobny do łącznego 
przyjmowania aspiryny i czosn-
ku – krwawienia wewnętrzne. 
W przypadku terapii aspiryną 
lepiej zrezygnować także z suple-
mentacji witaminą E lub spoży-
wania warzyw, które zawierają jej 
duże ilości, np. brokułów, szpina-
ku, szparagów.

Popijamy wodą
Żelazna zasada podczas le-

czenia: leki popijamy wodą, naj-
lepiej przegotowaną. Dlaczego? 
Ponieważ herbata, mleko, kawa, 
soki owocowe a nawet woda wy-
soko zmineralizowana lub inne 
napoje mogą zmienić działanie 
medykamentów i w niekontrolo-
wany sposób wzmocnić ich dzia-
łanie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay

podczas leczenia przeziębienia?
ZDROWIE  Pacjenci często nieumyślnie stosują dwa czy trzy leki o różnych nazwach i tym samym składzie 
lub mechanizmie działania. Prowadzi to do przekroczenia dopuszczalnych dawek substancji leczniczych 
i wzrostu ich toksyczności. To tylko jeden z błędów w samodzielnym radzeniu sobie z grypą lub przezię-
bieniem
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 Lipno

 W czwartek 22 lutego o 18.00 w auli MCK odbędzie się z spotkanie z Ka-

tarzyną Muszyńską, autorką książki „Tajemnica Avinionu”. Pisarka porusza się 

w gatunku fantasy. Wstęp wolny. 

 23 lutego o 17.00, w ramach DKF-u, będzie można obejrzeć film „Gwiaz-

dy” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Po seansie planowane jest spotkanie 

z pasjonatem sportu Wojciechem Kupczykiem. „Gwiazdy” to oparta na faktach 

opowieść o legendzie polskiej i śląskiej piłki – Janie Banasiu. Młody piłkarz ry-

walizuje ze swoim dawnym przyjacielem, zarówno na boisku, jak również o wzglę-

dy pięknej dziewczyny. W rolach głównych zobaczymy Mateusza Kościukiewicza 

(„Bez wstydu”, „Baczyński”) i Sebastiana Fabijańskiego („Belfer”, „Pitbull”). Bile-

ty na seans kosztują 10 zł.

 Wąbrzeźno

 W dniach 22-23 lutego w godz. 17.00-18.00 w domu kultury zaplanowane 

są warsztaty manualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia poprowadzi Marta Paradowska. 

Koszt udziału to 20 zł. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W piątek 23 lutego o 17.00 w WDK Paweł Becker zaprezentuje prelekcję pt. 

„Wąbrzeźno w czasach Anny Wazówny”. Wstęp bezpłatny. 

 Golub-Dobrzyñ 

 22 lutego o 17.00 w domu kultury zostanie zorganizowane wydarzenie pod 

hasłem „Świat magii Apollino”. W artystycznym programie m.in. zabawy, konkur-

sy i nagrody wesołej wróżki. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie 

DK. Liczba miejsc ograniczona. 

 marca o 18.00 w domu kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golubiu-

Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać się 

kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

 Ośrodek Chopinowski zaprasza uczniów szkół muzycznych do udziału w 26. 

Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jest on 

skierowany do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Muzyczną rywalizację oceni 

międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na 

laureatów czekają nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 

18-20 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. Wię-

cej na stronie www.szafrania.art.pl. 
oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kinowe nowości 
w Wąbrzeźnie

FILM  W sobotę 3 marca do Wąbrzeskiego Domu Kultury za-
wita Objazdowe Kino Visa. Będzie można zobaczyć m.in. „Ko-
biety mafii” i „Nowe oblicze Greya” 

Filmowa uczta rozpocznie 
się o 10.30 i potrwa aż do godzin 
wieczornych. Na dobry początek 
będzie można obejrzeć film ani-
mowany „Fernando” w technolo-
gii 3D, o przygodach przyjaciel-
skiego, młodego byczka, który 
przez przypadek zostaje zwer-
bowany do walk na arenie. Ob-
raz uzyskał nominację do Oscara 
w kategorii „Najlepszy długome-
trażowy film animowany”. Bile-
ty w cenie: 18 zł normalny, 16 zł 
ulgowy, 14 zł grupowy (dla grup 
powyżej 15 osób). 

O 12.30 na ekranie zagości 
„Cudowny chłopak” w reżyse-
rii Stephena Chbosky’ego. To 
opowieść o Auggiem, który od 
urodzenia ma zdeformowaną 
twarz. W nowej szkole chłopiec 
chce udowodnić rówieśnikom, że 
piękno to więcej niż wygląd. Po-
maga mu w tym Summer, która 
dostrzega w chłopcu niezwykły 
potencjał. W rolach głównych: 
Owen Wilson i Julia Roberts. 
Wejściówki: 16 zł normalna, 14 zł 
ulgowa, 12 zł grupowa. 

O 15.00 rozpocznie się mara-
ton oscarowy, co oznacza, że bę-
dzie można obejrzeć dwa filmy: 
„Twój Vincent” i „Kształt wody” 
w ramach jednego biletu. „Twój 
Vincent” to pierwsza pełnome-
trażowa animacja malarska, któ-

ra zachwyca widzów na całym 
świecie. Każda z 65 tysięcy klatek 
filmu została ręcznie namalo-
wana, w projekcie wzięło udział 
125 zawodowych malarzy z ca-
łego świata, którzy świat znany 
z obrazów van Gogha ożywili 
na ekranie. To opowieść o oko-
licznościach tajemniczej śmierci 
artysty. Czy na pewno popełnił 
samobójstwo? Co się wydarzyło 
przez sześć tygodni od ostatnie-
go listu van Gogha, w którym 
pisał, że czuje się dobrze i jest 
zupełnie spokojny? 

Drugi film, „Kształt wody”, 
uzyskał nominację do Oscara 
w aż 13 kategoriach, w tym – 
„Najlepszy film”. Akcja dzieje się 
u szczytu zimnej wojny w Stanach 
Zjednoczonych. Elisa wiedzie mo-
notonną, samotną egzystencję, 
całe noce pracując w pilnie strze-
żonym, sekretnym laboratorium 
rządowym. Jej życie zmienia się 
na zawsze, gdy wraz z koleżanką 
z pracy, Zeldą odkrywa, że w la-
boratorium przeprowadzany jest 
otoczony ścisłą tajemnicą ekspe-
ryment, który zaważyć może na 
przyszłych losach świata. Bilety 
na dwa filmy kosztują: 25 zł (nor-
malny), 23 zł (ulgowy). 

O 19.00 przyjdzie pora na 
polską propozycję, czyli „Kobie-
ty mafii”. Za reżyserię odpowie-

dzialny jest Patryk Vega, twórca 
takich hitów jak: „Pitbull” czy 
„Botoks”. Poznamy historię Gru-
py Mokotowskiej, która była 
jedną z największych organiza-
cji przestępczych w Polsce. Vega 
proponuje spojrzenie na ten te-
mat z perspektywy kobiet. W ro-
lach głównych: Agnieszka Dygant, 
Aleksandra Popławska, Olga Bo-
łądź, Katarzyna Warnke i Julia 
Wieniawa. Bilety: 16 zł normalny, 
14 zł ulgowy. 

Na zakończenie, o 21.30, 
Kino Objazdowe Visa wyświe-
tli „Nowe oblicze Greya”. Dwie 
pierwsze części filmu stały się 
międzynarodowym przebojem, 
bijąc rekordy popularności. Z Da-
koty Johnson i Jamiego Dornana 
uczyniły gwiazdy pierwszej wiel-
kości i najgorętsze nazwiska Hol-
lywood. Bilety: 16 zł normalny, 14 
zł ulgowy.  

Seanse będą wyświetlane na 
profesjonalnym sprzęcie pro-
jekcyjnym, w najwyższej jakości 
obrazu i dźwięku, z wykorzysta-
niem nowoczesnych technolo-
gii. Informacje o przedsprzedaży 
i rezerwacji biletów już wkrótce. 
Zwiastuny filmów można obej-
rzeć za pośrednictwem strony 
www.wdkwabrzezno.pl. 

(ToB)
fot. WDK
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20:35 Ojciec Mateusz

08:00 Wiadomości 
08:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:05 Doktor Quinn odc. 26 s. 3, - serial 
11:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:30 Wiadomości 
13:40 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
14:05 Agropogoda 
14:15 W trosce o bagna - dokumentalny 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 27, 
 - magazyn 
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3268, - teleturniej
18:30 Korona królów odc. 33, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień - magazyn  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 197, - serial
21:30 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży 

05:15 Ukryta prawda odc. 157, - serial 

06:15 Szpital odc. 259, - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 192, - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5, - serial 

09:05 Kryminalni odc. 12 s. 2, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 534, - serial  

12:55 Sąd rodzinny odc. 193, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 433, - serial 

14:55 Szpital odc. 260, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 2, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 26 s. 2, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 535, - serial 

20:00 Dziewczyna z marzeniami 

 - obyczajowy 

22:20 Z Archiwum X odc. 6 s. 10, 

 - science fi ction 

23:20 Człowiek na linie - dokumentalny 

01:25 Moc magii odc. 52, - rozrywka  

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 1, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 8, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 11, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 75,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 18, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 19, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 23 s. 2, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 62, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 166,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 63, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 20, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 21, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 1 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 151, - serial
21:05 King Kong - przygodowy 
01:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 49, - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 232 s. 3, - teleturniej
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15, - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 9, - serial 
10:00 Magnum odc. 10 s. 6, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19, - serial 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 16, 
 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 17 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 18 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
20:00 Taxi 3 - komedia 
21:50 Zemsta frajerów Komedia 
23:40 Dzikie żądze III - thriller 
01:10 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 8, - serial 

08:05 Zakładka odc. 8, - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Weiser Dramat psychologiczny  

11:00 Parada oszustów odc. 1, - serial 

11:50 Parada oszustów odc. 2, - serial 

13:00 Daleko od okna - dramat 

15:10 Dusza śpiewa - obyczajowy 

16:15 Chuligan literacki - publicystyczny 

16:45 - horror w Wesołych Bagniskach 

 - dramat 

18:20 Satiesfi kcje. Wędrówki z Erikiem 

 Satiem - dokumentalny 

19:30 Doradcy króla Hydropsa 

 - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na skraju lasu Komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa 

 odc. 39 - magazyn 

22:20 Fresh Dressed - dokumentalny 

23:55 Demony wojny wg Goi 

 - dramat wojenny 

01:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 480, - felieton 
07:00 Sam przeciw wszystkim... czyli 
pierwszy wolny związkowiec 
 - dokumentalny  
07:30 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41, - serial 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 23 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 8, - serial  
09:10 Biała wizytówka odc. 1, - serial  
10:15 Nowe Ateny odc. 74, 
 - publicystyczny 
11:10 Flesz historii Magazyn 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 3, - serial  
11:45 My, dzieci z Lagrów 
 - dokumentalny  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 57, - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 58, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 44, - serial 
15:05 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 2, - serial  
16:05 Majchrowski - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 39, 
 - dokumentalny 
17:45 Biała wizytówka odc. 2, - serial 
18:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 132, - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 181, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 2, - serial 
21:35 Przedwiośnie odc. 5, - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - magazyn 
 poradnikowy  
09:25 Patryk - dzielny pasterz ze 
 szmaragdowej wyspy 
 - animowany 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Wenezuela - San Félix - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
14:00 Kraina Boga - obyczajowy  
15:30 Syria - śladami św. Pawła 
 - reportaż 
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 Zambia - Lusaca - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Zambia - Mansa - reportaż 
17:25 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 26, - 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 Inna Teresa - dokumentalny 
22:50 Spacer po misji w Gahunga 
 - reportaż   

06:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 148,  
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:05 O mnie się nie martw 
 odc. 85 s. 7, - serial 
14:55 Dzięki Bogu już weekend 
 odc. 2, - kabaret 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 696, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 55, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 28, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1808, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
20:40 Wszystkiego zabawnego 
 odc. 4, - kabaret 
21:10 The Good Doctor odc. 11, - serial 
22:00 Szybszy od błyskawicy - komedia 
00:00 Hity kabaretu - kabaret 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 14,  
07:50 Doradca smaku odc. 27, 
 - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2192 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 858, - serial  
12:00 Szkoła odc. 510, - serial  
13:00 19+ odc. 211, - serial  
13:30 Szpital odc. 747, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 511, - serial  
16:30 19+ odc. 212, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 859, - serial  
18:00 Szpital odc. 748, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 101 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5229,  
20:10 Doradca smaku odc. 35, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2634, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 120 - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 17,  
22:30 Poranek kojota Komedia 
00:35 Kac Vegas Komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 625, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 337, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 339, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 130, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 617, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 238, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 431, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2637, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 677, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3578,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 174, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 109, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2638, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 35, - serial 
20:05 Dzień dobry, kocham Cię! 
 - komedia 
22:00 Hitch: Najlepszy doradca 
 przeciętnego faceta - komedia 
00:40 12 rund II - sensacyjny 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 10:00 Magrum 16:15 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

20:05 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Przystojny lekarz zakochuje się w spotkanej na ulicy 
dziewczynie. Traci z nią kontakt, a poszukiwania 
nie przynoszą żadnych rezultatów. Tymczasem ona 
wpada w oko Leonowi, który dostał ultimatum.

Kuba, młody rysownik komiksów, zakochuje 
się w znanej piosenkarce Noemi powiązanej ze 
światem gangsterskim. W ten sposób naraża się jej 
ojczymowi, który dybie na jego życie.

„Poranek kojota”
(2001r.) TVN 22:30

„Dzień dobry, kocham Cię!”
(2014r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

06:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu   
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:50 Wiadomości 
16:00 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 28, - magazyn 
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3269, - teleturniej
18:30 Olimpijski dzień - magazyn  
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień - magazyn  
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 22 - teleturniej 
21:35 Topkapi - komedia 
23:40 Szalony świat Donalda Trumpa 
 - dokumentalny 
00:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:20 Ukryta prawda odc. 158, - serial 

06:20 Szpital odc. 260, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 193, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 5, - serial 

09:10 Kryminalni odc. 26 s. 2, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 535, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 194, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 434, - serial 

14:55 Szpital odc. 261, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 1 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 536, - serial 

20:00 Dennis rozrabiaka - komedia 

22:05 Szkoła rocka - komedia 

00:20 Nie z tego świata 

 odc. 22 s. 5, - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 2, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 9, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 12, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 76,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 20, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 21, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 1 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial  
13:00 Galileo odc. 646, 
 - popularnoraukowy  
14:00 Galileo odc. 647, 
 - popularnoraukowy  
15:00 Detektywi w akcji odc. 64, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 22, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 23, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 2 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 8, - serial 
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148, - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149, - serial 
23:10 Tożsamość Bourne’a 
 - sensacyjny

06:00 To moje życie! 
 odc. 233 s. 3, - teleturniej
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16, - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 10, - serial 
10:00 Magnum odc. 11 s. 6, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19, - serial 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 1, - serial
16:50 13. posterunek 
 odc. 18 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 19 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
20:00 Szakal - sensacyjny 
22:25 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - sensacyjny 
00:20 Kod Merkury - sensacyjny

08:10 Kronos odc. 10, - publicystyczny 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 - horror w Wesołych Bagniskach 

 - dramat  

11:00 Parada oszustów odc. 3, - serial 

12:05 Parada oszustów odc. 4, - serial 

13:20 Dracula - horror 

15:10 Muzyka w Opactwie - koncert 

15:55 Nienasyceni odc. 7, 

 - publicystyczny 

16:30 Kapitan z „Oriona” - dramat 

18:15 Każda twarz ma imię 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 94 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 W kręgu miłości Melodramat 

22:20 Tygodnik kulturalny 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 40 

 - magazyn 

23:20 Canizares live at the Alhambra 

2016 - koncert 

00:45 Na skraju lasu - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 481, - felieton 
07:00 Majchrowski - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 24 
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 9, - serial 
09:05 Biała wizytówka odc. 2, - serial  
10:25 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 16, - serial  
10:50 Podróże z historią 
 odc. 24, - historyczny 
11:30 Taśmy bezpieki odc. 39, 
 - dokumentalny 
12:00 PKOl - 90 lat na olimpijskim 
 szlaku - reportaż 
12:40 Aniś Ty dla Pona, ani Pon dla 
 Tobie - dokumentalny 
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 132, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 181, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 45, - serial 
15:15 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5, - serial 
16:20 Kościuszko: Człowiek, który 
 wyprzedził swoje czasy 
 - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN 
 odc. 13, - publicystyczny 
17:40 Biała wizytówka odc. 3, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 152, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 177, - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 26, - reportaż 
20:30 Cicha wojna odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:35 Przedwiośnie odc. 6, - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 97 
23:15 Szalony świat Donalda Trumpa 
 - dokumentalny 
00:15 Ośmiornica odc. 73 s. 9, - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 26, - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat - magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Głos Polski - felieton  
10:30 Rekolekcje Wielkopostne Ojca 
 Świetego Franciszka dla 
 Kurii Rzymskiej w mieście Ariccia 
11:35 Aktywna zima odc. 3 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Inna Teresa - 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 
 odc. 15, - serial  
17:00 Tajne archiwum Watykanu 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - program dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 2, - serial 
23:20 Ikona Miłości - dokumentalny 

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:00 M jak miłość odc. 231, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
11:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:05 O mnie się nie martw 
 odc. 86 s. 7, - serial 
14:55 Dzięki Bogu już weekend 
 odc. 9, - kabaret 
15:30 Tygrysy Europy odc. 15, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 56, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 29, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
20:40 Zakazane królestwo 
 - przygodowy 
22:35 Braterstwo wilków - horror 
01:05 Rod zink a. pl odc. 224, - serial 
01:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 14,  

07:50 Doradca smaku 

 odc. 35, - kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2193 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 859, - serial  

12:00 Szkoła odc. 511, - serial  

13:00 19+ odc. 212, - serial  

13:30 Szpital odc. 748, - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 9,  

15:30 Szkoła odc. 512, - serial  

16:30 19+ odc. 213, - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 860, - serial  

18:00 Szpital odc. 749, - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 102 - magazyn 

19:50 Uwaga! odc. 5230,  

20:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część II odc. 2, - przygodowy 

22:50 Arka przyszłości - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 626, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 340, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 341, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 131, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 618, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 239, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 432, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2638, - serial  
14:45 Dlaczego ja? - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3579,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 175, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 110, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2639, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 494, - serial 
20:05 Galimatias, czyli kogel-mogel II 
 - komedia 
22:15 Looper - Pętla czasu 
 - sensacyjny 
00:55 Niepokonani - dramat 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:50 13. posterunek 11:00 Parada oszustów 07:55 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Harry, Ron i Hermiona opuszczają Hogwart 
i rozpoczynają zleconą im przed Dumbledore’a 
misję. Chcą znaleźć horkruksy _ przedmioty, 
w których polujący na nich Voldemort ukrył część 
swojej duszy.

XXI w. Podróże w czasie są rzeczywistością. 
Mafi a wysyła ofi ary w przeszłość, gdzie czeka na 
nie zabójca. Pewnego dnia na drodze płatnego 
mordercy staje on sam z przyszłości.

„Looper - pętla czasu”
(2012r.) Polsat 22:15

„Harry Potter i Insygnia Śmierci: 
część II”

(2011r.) TVN 20:00



Sobota, 24 lutego 2018

20:15 Śmierć nadejdzie 
jutro

08:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
11:15 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 10, - serial 
16:30 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 29, - magazyn 
16:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
18:00 Olimpijski dzień - magazyn  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Śmierć nadejdzie jutro 
 - sensacyjny 
22:35 Pokaż, kotku, co masz w środku 
 - komedia 
00:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:45 Ukryta prawda odc. 159, - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Dwóch i pół 

 odc. 10 s. 11, - serial 

09:20 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 3, - serial 

10:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 3, - serial 

11:10 Kryminalni odc. 10 s. 2, - serial

12:20 Kryminalni odc. 11 s. 2, - serial

13:25 Kryminalni odc. 12 s. 2, - serial

14:30 Heca w zoo - komedia 

16:40 Dziewczyna z marzeniami 

 - obyczajowy 

19:00 Złote dziecko - komedia 

21:05 Babskie wakacje - komedia 

22:50 Gniew oceanu 

 - katastrofi czny 

01:35 Moc magii odc. 54, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 3, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 10, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 13, - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 14, - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 15, - serial 
09:10 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci 
 - animowany 
10:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 355, - serial  
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 356, - serial  
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 357, - serial  
13:25 STOP Drogówka odc. 167,  
14:35 Głos serca - obyczajowy 
16:45 Jedynka - dramat wojenny 
19:00 Galileo odc. 662, 
 - popularnoraukowy 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 150, - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 151, - serial 
00:05 W mgnieniu oka - science fi ction

06:00 Skorpion odc. 15 s. 2, - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 47 s. 3 - magazyn 

07:35 Moje Grand Prix. Bartek 

 Marszałek 

 odc. 6, - serial 

08:10 Niesamowite! odc. 3, - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 10, - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24, - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25, - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26, - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 27, - serial 

13:50 Bibliotekarz III: Klątwa kielicha 

 Judasza - przygodowy 

15:45 Zemsta frajerów - komedia 

17:35 Piąty element - thriller 

20:00 Mechanik: Prawo zemsty 

 - sensacyjny 

21:50 Człowiek mafi i - sensacyjny 

23:45 Za ciosem - sensacyjny 

01:40 Taki jest świat odc. 47 s. 3 

 - magazyn

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 12 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 „Zapatrzeni w siebie” - piosenki 

 Marka Grechuty - koncert 

10:30 Kemping - krótkometrażowy 

11:00 Białoruski klimat odc. 7 

 - magazyn kulturalny 

11:35 Kobiela na plaży - dokumentalny 

12:25 Bjork - koncert 

13:30 Pół żartem, pół serio - komedia 

15:40 Włodzimierz Strzemiński 

 - wspomnienie - reportaż 

16:25 Ostatni legioniści - dokumentalny 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka odc. 46, - serial 

19:40 Legendy rocka odc. 47, - serial 

20:20 Duża ryba - dramat 

22:35 Eric Clapton: Live in 

 San Diego 2007 - koncert 

00:10 Król świń - animowany

06:50 Był taki dzień odc. 482, - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 8, - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 8, 
 - krajoznawczy 
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 13, - serial 
09:00 Siedem życzeń 
 odc. 7 młodzieżowy 
09:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 161, - kulinarny 
10:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2, - serial 
11:40 Opowieść o Indiach 
 odc. 2, - dokumentalny 
12:50 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:50 Szerokie tory odc. 82 
14:30 Wielka gra odc. 63 - teleturniej 
15:45 Spór o historię - historyczny 
16:25 Ostatni legioniści - dokumentalny 
17:15 O Nowej to Hucie ballada... 
 - dokumentalny 
17:50 Ile jest życia odc. 3, - serial 
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 2, - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 2 s. 2, - serial 
21:35 Józef Rymer - pierwszy wojewoda 
 śląski - dokumentalny 
22:15 Cała prawda o Grekach odc. 1, 
 - dokumentalny 
23:25 Ocenzurowane taśmy 
 - dokumentalny 
01:00 Przypadek - dramaty

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - program dla młodzieży  
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 
 - program 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. 1 młodzieżowy 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Głos serca odc. 2, - serial  
15:20 Tam, gdzie modlili się dawni 
 papieże - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią odc. 8 
 - magazyn ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia  

06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 13, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1352, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:50 Lajk! odc. 7 - magazyn 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1807, - serial 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1808, - serial 
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 24, - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 695, - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
19:05 Postaw na milion Teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 14, 
 - rozrywka 
22:00 The Voice Kids - rozrywka 
22:40 Ronin - thriller 
00:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1053 

 - magazyn 

11:00 Na Wspólnej 

 odc. 2631, - serial  

11:25 Na Wspólnej 

 odc. 2632, - serial  

11:50 Na Wspólnej 

 odc. 2633, - serial  

12:15 Na Wspólnej 

 odc. 2634, - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2,   

13:50 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 3,   

14:50 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 17,   

18:00 36,6 °C odc. 1 s. 3 - poradnikowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 103 - magazyn 

19:45 Uwaga! odc. 5231,  

20:00 Kac Vegas - komedia  

22:25 Wielkie wesele - komedia 

00:10 Disco Polo - komedia muzyczna

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 7, - program dla dzieci 
 i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 7, - serial 
08:45 Shrek 3-D - animowany 
09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 49, - serial 
09:30 Prezent nocnej furii - animowany 
10:05 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 2, - kulinarny  
10:15 Ewa gotuje odc. 292, - kulinarny 
10:45 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 3, - kulinarny 
11:00 Opowieści z Narnii: Książę 
 Kaspian - fantastyczny 
14:10 Galimatias, czyli kogel-mogel II 
 - komedia  
16:15 Kabarety Rybnik 2017 - kabaret 
18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 139, 
 - teleturniejdokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 495, - serial 
20:05 Rio II - animowany 
22:30 Cenny ładunek - sensacyjny 
00:15 Strażnik granicy - sensacyjny 

09:20 Gotowe na wszystko 13:25 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Czterech kolegów wyrusza do Las Vegas, by 
świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano 
budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają 
sobie, że niczego nie pamiętają.

Louis i Gilbert mają nadzieję, że studia będą 
najwspanialszym okresem w ich życiu. Jednak 
kiedy przybywają na uczelnię, popadają w konfl ikt 
z jednym z bractw akademickich Alpha Beta.

„Zemsta frajerów”
(1984r.) TV Puls 15:45

„Kac Vegas”
(2009r.) TVN 20:00



Niedziela, 25 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 650, Program 
redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:15 Jak to działa? odc. 149, 
 - popularnoraukowy 
09:45 Sonda II odc. 75, 
 - popularnoraukowy 
10:15 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 60 - magazyn 
10:45 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
11:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 8 s. 2, - serial 
16:15 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 30, - magazyn 
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? - muzyczny
18:20 Olimpijski dzień - magazyn  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 75, - serial 
21:10 Zakazana żona - dramat 
22:55 Zawód szpieg - sensacyjny 
01:05 Śmierć nadejdzie jutro 
 - sensacyjny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 1, - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 4, - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 11, - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 14, - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 15, - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 16, - serial 

08:55 Garfi eld Show - serial 

09:20 Królowa śniegu odc. 12, 

 - familijny 

11:00 Galileo odc. 647, 

 - popularnoraukowy  

12:00 Galileo odc. 662, 

 - popularnoraukowy  

13:00 Współczesna historia Kopciuszka 

 - obyczajowy 

15:05 King Kong - przygodowy  

19:00 Galileo odc. 663, 

 - popularnoraukowy 

20:00 Tożsamość Bourne’a - sensacyjny  

22:35 Motel - horror 

0:20 STOP Drogówka odc. 167

06:00 Skorpion odc. 16 s. 2, - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 19 s. 5, - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 20 s. 5, - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 21 s. 5, - serial 

08:30 Allo, Allo odc. 22 s. 5, - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 23 s. 5, - serial 

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 2, - serial 

10:35 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 2, - serial 

11:35 Mikołajek - przygodowy 

13:25 Żelazny Jan odc. 7, - fantastyczny 

15:05 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm - fantastyczny 

16:30 Małolaty u taty - komedia 

18:20 Taxi 3 - - komedia 

20:00 Transporter III - sensacyjny 

22:05 Plan doskonały - thriller 

00:35 Wikingowie odc. 8 s. 2, 

 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 13 

09:05 Scena klasyczna odc. 8, Recital 

09:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 225, - publicystyczny 

10:30 Oczy uroczne - obyczajowy 

11:30 - koncert na 707 ulic 

 - krótkometrażowy 

12:30 Duża ryba - dramat  

14:45 Manon Lescaut Opera 

17:05 Pomniki historii odc. 73, 

 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 520 - magazyn kulturalny 

18:10 Diaboliada Spektakl teatralny 

19:35 Kawalerki odc. 5, - serial 

20:20 Plac Zbawiciela - dramat 

22:20 Scena klasyczna 

 odc. 14, Recital 

23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 225, 

 - publicystyczny 

23:40 Profi l: Amina - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 483, - felieton 
06:55 Ojcowski Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:05 Prawdziwe imię róży 
 - dokumentalny 
09:15 Skarb sekretarza odc. 4, - serial 
09:45 Skarb sekretarza odc. 5, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 165, - kulinarny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21, - serial 
11:50 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5, - serial 
12:50 Egipt odc. 5 przygodowy 
13:55 Szerokie tory odc. 76 
14:30 Co mój mąż robi w nocy 
 - komedia 
16:15 Wielka gra odc. 64 - teleturniej 
17:10 Ex libris Magazyn 
17:40 Ile jest życia odc. 4, - serial 
18:45 Cicha wojna odc. 1, 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Przypadek - dramat 
 psychologiczny  
22:40 Wcielenia zła odc. 5, - serial 
23:40 Greta - dramat 
01:05 Cała prawda o Grekach odc. 1, 
 - dokumentalny

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 Pochodzenie świata 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:30 Rwanda. Uzdrawiająca moc 
 przebaczenia - reportaż 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 Święty na każdy dzień  
13:50 Święty na każdy dzień  
13:55 Matka Teresa - animowany 
15:40 Petra - tajemnicze miasto 
 - reportaż 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń 
 - program muzyczny  
17:00 Gorzkie żale. Nabożeństwo 
 pasyjne odc. 2 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
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 Brat Ogień - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 15, - serial 
22:25 Toliara - dokumentalny 

06:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
12:10 Zwariowany weekend - komedia 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 696, - serial 
16:25 The Voice Kids odc. 14, 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 177, - serial 
19:25 Rod zink a. pl odc. 225, - serial 
20:05 Szybszy od błyskawicy 
 - komedia 
22:10 Samba - komedia 
00:15 Ronin - thriller

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1054 - magazyn 

11:00 Domowe rewolucje odc. 8 s. 2,  

12:00 Co za tydzień 

 odc. 839 - magazyn 

12:30 Druga twarz  

13:00 Diagnoza odc. 1 s. 2, - serial  

14:00 Zgłoś remont odc. 2,  

15:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 

 - fantastyczny  

18:00 Ugotowani 

 odc. 1 s. 13,  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 104 - magazyn 

19:45 Uwaga! odc. 5232,  

20:00 MasterChef - najlepsi 

 z najlepszych   

21:35 Iron Man - przygodowy 

00:05 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część II odc. 2, - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:35 My3 odc. 8, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

08:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 8, - serial 

08:25 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 50, - serial 

08:55 Gdzie jest Nemo - animowany 

11:10 Karate Kid IV - mistrz i uczennica 

 - przygodowy 

13:35 Rio II - animowany  

15:45 Jak długo jeszcze? - komedia 

17:40 Nasz nowy dom odc. 94,  

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 261, 

 - publicystyczny 

20:00 Kabaret na żywo - kabaret 

23:05 Punisher: Strefa wojny - dramat 

01:30 Bez litości - sensacyjny

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 160, - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

 odc. 11 s. 11, - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 3, - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 3, - serial 

11:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 3, - serial 

12:30 Kryminalni odc. 26 s. 2, - serial

13:35 Kryminalni odc. 1 s. 3, 

 - serial

14:40 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

15:45 Szeryf z Firecreek Western 

17:55 Dennis rozrabiaka - komedia 

20:00 Mroczna dzielnica - sensacyjny 

22:10 Złodziej życia - thriller 

00:25 Moc magii odc. 55, 

 - rozrywka

12:30 Kryminalni 11:00 Galileo

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

09:15 Skarb sekretarza

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

Taksówka Daniela umożliwia błyskawiczne 
przewożenie pasażerów. Korzysta z tego przyjaciel 
taksówkarza, pracujący w policji Émilien. Pojazd jest 
niezastąpiony podczas ścigania przestępców.

Hobbitowi Bilbo i kompanii trzynastu krasnoludów 
udaje się odzyskać legendarny skarb Ereboru. 
Bogactwa Samotnej Góry kuszą nie tylko ich. 
Władca Ciemności, Sauron, wysyła legiony orków 
do ataku.

„Hobbit: Bitwa pięciu armii”
(2014r.) TVN 15:00

„Taxi 3”
(2003r.) TV Puls 18:20



Poniedziałek, 26 lutego 2018

13:55 Elif

05:40 Elif odc. 190, - serial  
06:40 Komisariat odc. 1, - serial 
07:05 Niezapomniane chwile 
 w Pjongczangu odc. 1 
 - magazyn sportowy 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
10:15 Niezapomniane chwile 
 w Pjongczangu odc. 2 
 - magazyn sportowy 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 39, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Przyroda Niemiec. Życie na 
 granicy - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 191, - serial 
14:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 119, - kulinarny 
15:30 Opole 2017 na bis - koncert 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3270, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 34, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:15 Sport 
20:20 - publicystyczny - publicystyczny 
20:35 Inka 1946 Spektakl teatralny 
22:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 1, - serial 
23:20 Obcy w raju - dokumentalny 
00:30 Zawód szpieg - sensacyjny

05:15 Ukryta prawda odc. 161, - serial 

06:15 Szpital odc. 261, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 194, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 3, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 536, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 195, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 435, - serial 

14:55 Szpital odc. 262, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5, - serial 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 537, - serial 

20:00 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny

22:45 Paranormal Activity IV - horror 

00:35 Moc magii odc. 56, - rozrywka

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 2, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 5, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 12, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 15, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 77,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 22, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 23, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 2 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 65, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 74,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 66, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 24, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 25, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 3 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152, - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6, - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7, - serial 
22:00 Galileo odc. 662, 
 - popularnoraukowy  
23:00 Galileo odc. 663, 
 - popularnoraukowy  
00:00 STOP Drogówka odc. 167

06:00 To moje życie! odc. 234 s. 3, 
 - teleturniej
07:00 Dziesięć przykazań odc. 1, 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 19 s. 2, - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 20 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40, - serial 
20:00 Uciec, ale dokąd? - sensacyjny 
21:55 Mechanik: Prawo zemsty 
 - sensacyjny 
23:45 Dzieci kukurydzy VI: 
 Powrót Isaaca - horror 
01:30 Taki jest świat odc. 47 s. 3 
 - magazyn

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Zakładka - publicystyczny 

08:45 Kapitan z „Oriona” - dramat 

10:30 Otello z M-2 - krótkometrażowy 

11:00 Czarne chmury 

 odc. 1 przygodowy 

12:05 Czarne chmury 

 odc. 2 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Zakochany anioł 

 - komedia romantyczna 

15:25 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 520 - magazyn kulturalny 

16:15 Lekcje pana Kuki - obyczajowy 

18:05 Argentyna, Argentyna 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Kino przyszłości - dokumentalny 

22:20 Powrót - krótkometrażowy 

22:40 Informacje kulturalne 

23:00 Antyfonie odc. 5, - publicystyczny 

23:40 Którędy po sztukę 

 odc. 37, - publicystyczny 

23:45 Wanda Czełkowska - reportaż 

00:20 Dziennik fi lozofa Magazyn

06:50 Był taki dzień odc. 484, - felieton 
07:00 Ziemia - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 25 
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 10, - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 3, - serial  
10:20 Ziemia, planeta roślin odc. 1, 
 - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV - reportaż 
11:50 Spirala Dramat psychologiczny 
13:20 Sensacje XX wieku odc. 152, 
 - historyczny  
13:50 Sensacje XX wieku odc. 177, 
 - historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 82, - serial 
15:10 Spór o historię odc. 114, 
 - historyczny 
15:50 Egipt odc. 5 przygodowy 
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Biała wizytówka odc. 4, - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 183, 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 184, 
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Przeprowadzki odc. 1, - serial 
22:40 Był Luksemburg... - dokumentalny 
23:50 Legenda Wieży Eiffl a 
 - dokumentalny  
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 25

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 Cykl - reportaży 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Moc przebaczenia 
 - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Jan Paweł II - papież, który 
 tworzył historię - serial 
15:15 Błogosławiona Juta. Kobieta 
 średniowiecza - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
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 
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  

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7, - serial 
07:00 Program katolicki 
07:25 Na sygnale odc. 45, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:25 Rod zink a. pl odc. 29, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 82, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 87 s. 7, - serial 
15:30 Tygrysy Europy odc. 16, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 57, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 30, - serial 
19:05 Na sygnale odc. 1, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1354, - serial 
21:35 Za marzenia odc. 1, - serial  
22:25 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
22:35 Midnight Sun odc. 8, - serial
23:40 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 279 s. 14, - serial
00:35 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7, - serial

05:40 Uwaga! odc. 5232,   
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 19 
 - poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2194 
 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 860, - serial  
12:00 Szkoła odc. 512, - serial  
13:00 19+ odc. 213, - serial  
13:30 Szpital odc. 749, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 513, - serial  
16:30 19+ odc. 214, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 861, - serial  
18:00 Szpital odc. 750, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 105 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5233,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 40, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2635, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 121 - teleturniej 
21:30 Pożar w Burdelu przedstawia 
 „Fabrykę patriotów” - rozrywka 
23:00 Walkiria - dramat wojenny 
01:25 Życie bez wstydu odc. 12 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 627, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 342, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 343, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 132, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 619, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 240, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 752, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2639, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 798, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3580,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 181, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 171, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2640, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 496, - serial 
20:10 Bez litości - sensacyjny  
22:55 Prawnik z Lincolna - sensacyjny

09:10 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czarne chmury 19:00 Sensacje XX wieku

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

Pułkownik Claus von Stauffenberg obmyśla plan 
zabicia Hitlera i odsunięcia nazistów od władzy. 
Udaje się do Wilczego Szańca, aby osobiście 
przeprowadzić zamach na führera.

Robert McCall był agentem amerykańskiego 
wywiadu. Pewnego dnia jego przyjaciółka zostaje 
pobita przez rosyjskich gangsterów. McCall 
postanawia wymierzyć sprawiedliwość i zabija 
członków gangu.

„Bez litości”
(2014r.) Polsat 20:10

„Walkiria”
(2008r.) TVN 23:00
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18:25 Korona królów

05:40 Elif odc. 191, - serial  
06:40 Komisariat odc. 2, - serial 
07:05 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
07:40 - publicystyczny - publicystyczny 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny
09:20 Program rozrywkowy - rozrywka 
10:10 Klan odc. 3270, - teleturniej 
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 40, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na Tasmanii, wyspie 
 diabelskiej - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 192, - serial 
14:55 Korona królów odc. 34, - serial  
14:55 Korona królów odc. 34, - serial  
15:30 - publicystyczny - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3271, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 35, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 - publicystyczny - publicystyczny 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 1, - serial  
22:30 Wszystko dla pań odc. 1, - serial 
23:35 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 8, - serial 
00:00 Uwięzione odc. 9, - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1114, - serial 

06:20 Szpital odc. 262, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 195, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5, - serial 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 537, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 196, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 436, - serial 

14:55 Szpital odc. 263, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5, - serial 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 538, - serial 

20:00 Sęp - thriller  

22:50 Pula śmierci - sensacyjny 

00:45 Z Archiwum X odc. 6 s. 10, 

 - science fi ction

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 3, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 6, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 13, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 16, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 78,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 24, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 25, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 3 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 67, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 75,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 68, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 26, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 27, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 4 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153, - serial
21:00 Samotny gringo - sensacyjny 
22:50 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 146, - serial
23:50 Spadkobiercy odc. 44, - rozrywka 
00:50 Anthony Bourdain: Bez 
 rezerwacji odc. 1, - serial 

06:00 To moje życie! odc. 235 s. 3, 
 - teleturniej
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 2, - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 12, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 20 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 21 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41, - serial 
20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - sensacyjny 
21:55 Plan doskonały - thriller 
00:25 Zoo odc. 7 grozy

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Włodzimierz Strzemiński 

 - wspomnienie - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:15 Lekcje pana Kuki - obyczajowy  

11:00 Czarne chmury 

 odc. 3 przygodowy 

12:05 Czarne chmury 

 odc. 4 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Virtuti - dramat wojenny 

15:35 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:30 Geograf przepił globus - dramat 

18:45 Reprezentacja - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Gianni Schicchi Woody’ego 

 Allena - za kulisami 

 - dokumentalny 

20:35 Gianni Schicchi Opera 

21:50 Dezerterzy odc. 72, 

 - publicystyczny 

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 86 

 - magazyn 

22:35 Irina Palm - dramat 

00:25 Blizna - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 485, - felieton 
07:00 - dokumentalny - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 26 
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 11, - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 4, - serial  
10:20 Opowieść o Indiach odc. 2, 
 - dokumentalny  
11:25 Goniec historyczny IPN odc. 13, 
 - publicystyczny  
11:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2, - serial  
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 183, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 184, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 81, - serial 
15:25 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny  
16:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1, - serial 
17:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 9 
17:40 Biała wizytówka odc. 5, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 149, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 125, - historyczny 
19:55 Nowe Ateny - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Przeprowadzki odc. 2, - serial 
22:35 Żony oligarchów. Rosja, ruble i 
 miłość - dokumentalny 
23:50 Żelary - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:30 Duch puszczy - 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 Cykl - reportaży 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy ślepa 
 wiara? - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 62, - serial  
14:50 Gryf Pomorski droga do wolności 
 - reportaż 
15:15 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa Dokument f
 abularyzowany 
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 Chingola - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce Magazyn 
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
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 Serce bohatera - obyczajowy 
23:45 Kazembe - dokumentalny

05:25 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1354, - serial 
07:00 Objawienie Pańskie - reportaż 
07:20 Na sygnale odc. 1, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 - felieton 
11:25 Rod zink a. pl odc. 30, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 83, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 88 s. 7, - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1354, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 58, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 31, - serial 
19:05 Na sygnale odc. 2, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1355, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 - magazyn publicystyczny  
22:55 Brudna prawda o czystym 
 jedzeniu - dokumentalny 
00:00 Program rozrywkowy - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 14,  
07:50 Doradca smaku odc. 40, 
 - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2195 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 861, - serial  
12:00 Szkoła odc. 513, - serial  
13:00 19+ odc. 214, - serial  
13:30 Szpital odc. 750, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 514, - serial  
16:30 19+ odc. 215, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 862, - serial  
18:00 Szpital odc. 751, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 106 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5234,  
20:10 Doradca smaku odc. 34, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2636, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 122 - teleturniej 
21:30 Diagnoza odc. 2 s. 2, - serial  
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 12, 
 Talk show 
23:30 Superwizjer odc. 1120,  
00:05 36,6 °C odc. 1 s. 3 
 - poradnikowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 628, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 344, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 346, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 133, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 620, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 241, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 753, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2640, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 799, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3581,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 182, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 172, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2641, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 497, - serial 
20:05 Turysta - thriller  
22:20 Gra o życie - sensacyjny 
00:40 Głupi i głupszy bardziej 
 - komedia

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

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

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

W pociągu do Wenecji Frank poznaje Elise. Okazuje 
się, że skrywa ona pewien sekret. Szukający spokoju 
Frank zostaje wplątany w wojnę między rosyjską 
mafi ą a wspieraną przez Interpol włoską policją.

Związany ze wspólniczką w biznesie wdowiec 
Paul wychowuje 17-letnią Caitlin. Pewnego dnia 
dowiaduje się, że córka została porwana. Ze 
względu na swoją przeszłość rozpoczyna śledztwo 
na własną rękę.

„Tokarev. Zabójca z przeszłości”
(2014r.) TV Puls 20:00

„Turysta”
(2010r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:40 Elif odc. 192, - serial  
06:40 Komisariat odc. 3, - serial 
07:05 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
07:40 - publicystyczny - publicystyczny 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny
09:20 Blondynka odc. 75, - serial  
10:15 Klan odc. 3271, - teleturniej 
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 3, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na dzikiej Antarktyce 
 - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 193, - serial 
14:55 Korona królów odc. 35, - serial  
15:30 - publicystyczny - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3272, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 36, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:15 Sport 
20:20 - publicystyczny - publicystyczny 
20:35 Wielki test. Polskie aktorki i 
 aktorzy odc. 59, Quiz  
22:10 Ostatni w Aleppo - dokumentalny 
23:50 Iron Sky - - komedia 
01:30 Uwięzione odc. 9, - serial 

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 162, - serial 

06:20 Szpital odc. 263, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 196, - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5, - serial 

09:15 Kryminalni odc. 3 s. 3, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 538, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 197, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 437, - serial 

14:55 Szpital odc. 264, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 4 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 539, - serial 

20:00 Drzwi w podłodze 

 - dramat 

22:20 Mentalista odc. 5 s. 7, - serial

23:20 W sieci pająka - thriller 

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 4, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 7, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 14, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 17, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 79,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 26, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 27, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 4 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 69, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 76,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 70, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 28, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 29, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 5 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 154, - serial
21:00 W szczękach rekina - horror 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 147, - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 45, - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 236 s. 3, - teleturniej
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 3, - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41, - serial  
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 13, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 1, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 1, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 21 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 22 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42, - serial 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:05 Człowiek w ogniu - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Białoruski klimat odc. 7 

 - magazyn kulturalny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Ranczo Wilkowyje - komedia 

11:00 Czarne chmury 

 odc. 5 przygodowy 

12:00 Czarne chmury 

 odc. 6 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Nasza ulica - krótkometrażowy 

14:20 Persona non grata - dramat 

16:30 Dezerterzy odc. 72, 

 - publicystyczny 

17:05 Tatarak - dramat 

18:45 Ziggy Dust - reportaż 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Ostatnie uderzenie młotem -

  dramat 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 87 

 - magazyn 

21:50 Jedna scena 

 odc. 22 - magazyn kulturalny 

22:10 Wymyk - dramat 

23:45 Performance odc. 93, 

 - program artystyczny

07:00 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1, - serial  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 27 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 12, - serial 
09:10 Biała wizytówka odc. 5, - serial  
10:20 Był Luksemburg... - dokumentalny 
11:25 Spór o historię 
 odc. 44, - historyczny 
12:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21, - serial 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 149, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 125, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 11, - serial 
15:10 - dokumentalny - dokumentalny 
16:05 Wołyń - zapis zbrodni 
 - dokumentalny 
16:45 Polska i świat z historią w tle odc. 
116 
17:10 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 11, - serial 
17:40 Biała wizytówka odc. 6, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 50, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 51, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 3, - serial 
21:35 Przeprowadzki odc. 3, - serial 
22:40 Klamra - dokumentalny 
23:50 Rajska jabłoń - obyczajowy

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 Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 43, - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
13:30 Świętość w codzienności - św. 
 Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
14:00 Serce bohatera - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Betafo - 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 
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 Jestem Gabriel - obyczajowy 
23:35 Ja głuchy - reportaż

06:05 M jak miłość odc. 1355, - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:25 Na sygnale odc. 2, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:25 Rod zink a. pl odc. 31, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 84, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1355, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 59, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 32, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1813, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 697, - serial 
21:45 Na sygnale odc. 180, - serial 
22:25 Plan B - komedia romantyczna 
00:05 Rod zink a. pl odc. 225, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 14,  
07:50 Doradca smaku 
 odc. 34, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2196 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 862, - serial  
12:00 Szkoła odc. 514, - serial  
13:00 19+ odc. 215, - serial  
13:30 Szpital odc. 751, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10,  
15:30 Szkoła odc. 515, - serial  
16:30 19+ odc. 216, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 863, - serial  
18:00 Szpital odc. 752, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 107 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5235,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 26, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2637, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 123 - teleturniej 
21:30 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 3,   
22:30 Włoska robota - sensacyjny 
00:45 Poranek kojota - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 629, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 347, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 348, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 134, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 621, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 242, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 754, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2641, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 800, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3582,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 183, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 173, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2642, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 498, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 492, - serial 
20:40 Głupi i głupszy bardziej - komedia  
23:00 Kung Fu szał - komedia 
01:25 12 mężczyzn z kalendarza 
 - komedia romantyczna

07:2x0 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

Były komandos, a obecnie kurier do zadań 
specjalnych, Frank Martin, otrzymuje nietypowe 
zlecenie. Ma bezpiecznie przewieźć z Marsylii do 
Odessy Walentynę, córkę ważnego ukraińskiego 
urzędnika.

Harry musi przejść przeszczep nerki. Dawcą może 
być tylko osoba spokrewniona. Gdy okazuje się, że 
mężczyzna ma dorosłą córkę, razem z przyjacielem 
wyruszają w podróż.

„Głupi i głupszy bardziej”
(2014r.) Polsat 20:40

„Transporter III”
(2008r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Risotto z boczkiem i pieczarkami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
40 g masła
1 cebula 
100 g wędzonego boczku
100 g małych, oczyszczonych i obranych pieczarek
2 ząbki czosnku
100 g ryżu do risotto
ok. 0,5 l wody
50 g startego sera 
pieprz i sól

Sposób wykonania:
Boczek pokrój w kostkę, pieczarki przekrój na pół 

lub na ćwiartki, czosnek posiekaj. Na patelni rozpuść 
masło, dodaj boczek i smaż do zrumienienia. Obraną 
cebulę drobno posiekaj, wrzuć na patelnię i smaż ok. 2 
minuty. Dorzuć pieczarki oraz czosnek, duś chwilę ra-
zem. Na patelnię ze składnikami wrzuć ryż i mieszaj, aż 
zrobi się szklisty i cały pokryje się tłuszczem, wlej 0,25 l 
gorącej wody i gotuj. Cały czas mieszaj potrawę, a kiedy 
ryż wchłonie pierwszą porcję wody, dolej kolejną i gotuj 
aż ryż będzie dostatecznie miękki. Na samym końcu do-
daj starty ser, sól i pierz, zamieszaj i podawaj od razu.

Smacznego!
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Zadośćuczynienie może otrzymać m.in. kierowca lub pasażer auta uczestniczącego w wypadku drogowym

Fiskus

Zostaw 1 proc. w regionie
Ponad 350 organizacji pożytku publicznego z naszego województwa liczy na 
wsparcie w ramach kampanii dorocznych rozliczeń z fiskusem. Komu można 
ofiarować 1 proc. podatku?

Zachęcamy do przekazania 
jednego procenta podatku docho-
dowego na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego. Listę 
NGO-sów, w tym także tych z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go, można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

- Dla większości pozarządó-
wek liczy się każda złotówka. Te 
nasze działają na rzecz naszego 
regionu – podkreśla marszałek 

Piotr Całbecki.
Liczba podatników, którzy 

przekazują część swojego podatku 
na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego, systematycznie rośnie. 
W ubiegłym roku (w zeznaniach 
za 2016 rok) z możliwości wsparcia 
instytucji trzeciego sektora sko-
rzystało 506 tysięcy podatników 
(w zeznaniach za 2015 rok 488 ty-
sięcy podatników). Łączna suma 
odpisów w PIT-ach mieszkańców 
Kujaw i Pomorza jest niebagatel-

na – wynosi 28,6 miliona złotych. 
W ubiegłym roku mieszkańcy ku-
jawsko-pomorskiego wsparli w ten 
sposób w sumie 315 organizacji po-
żytku publicznego.

Aby przekazać jeden procent 
podatku organizacji pozarządowej 
wystarczy w rocznym zeznaniu 
podatkowym wpisać jej numer 
KRS oraz wyliczoną kwotę z 1 pro-
centa podatku. Resztą formalności 
zajmie się właściwy urząd skarbo-
wy.

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadząca 
Kancelarię Adwokacką w Wąbrzeź-
nie (ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891), w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa. 

– Pani Eliza została potrą-
cona przez samochód w 2016 r. 
Kilka tygodni leżała w szpitalu, 
później miała kilkumiesięczną 
rekonwalescencję. Nie wszystko 
udało się skutecznie wyleczyć. 
Wszystkie świadczenia medycz-
ne pokrywał jednak NFZ i ani 
ona, ani nikt z rodziny nie mu-
siał ponosić żadnych kosztów. 
Czy mimo tego ma szanse na 
uzyskanie jakichkolwiek świad-
czeń ?

– Tak. Chodzi tu właśnie o za-
dośćuczynienie za krzywdę, czyli 
zapłatę określonej kwoty pienięż-
nej za cierpienia, których doznało 
się wskutek wypadku. Zwykle do 
tego typu zdarzeń drogowych do-
chodzi z powodu przekroczenia 
przepisów ruchu drogowego przez 
kierującego pojazdem. Zadość-
uczynienie może otrzymać tak po-
szkodowany pieszy, jak i kierowca 
lub pasażer auta uczestniczącego 
w wypadku drogowym.

– Czy to oznacza, że zadość-
uczynienia domagać się trzeba 
od kierowcy - sprawcy wypadku? 
A co jeśli jest to biedna osoba, 
bez dochodów i majątku, która 
prowadziła stare, sprowadzane 
z zagranicy auto?

- Dochodzenie zadośćuczy-
nienia od sprawcy jest oczywiście 
możliwe. Z mojej praktyki wynika 
jednak, że nie jest ono zbyt po-
pularne. Podstawowa kwestia to 
właśnie ograniczenia w uzyska-
niu zadośćuczynienia od spraw-
cy ze względu na jego sytuację 

majątkową. Sąd zawsze sprawdzi 
te okoliczności. Dlatego prawie 
wszystkie tego typu roszczenia 
kierowane są do towarzystw ubez-
pieczeniowych. Każdy kierowca, 
zgodnie z przepisami, posiadać 
musi polisę OC i do tego właśnie 
towarzystwa ubezpieczeniowego, 
w którym się ubezpieczył skiero-
wać należy roszczenie. 

– Niestety, część kierowców 
zapomina o swoim obowiązku. 
Czy to oznacza, że szanse na 
uzyskanie zadośćuczynienie są 
wówczas stracone ?

– Nie. Po pierwsze, możemy 
dochodzić go dalej od sprawcy. 
Ale i w tych przypadkach nie jest 
to konieczne, ponieważ odpowie-
dzialność przejmuje w takiej sy-
tuacji Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny (UFG).

– Czy sprawę musimy kiero-
wać od razu do sądu?

– Nie ma takiej potrzeby. 
Najpierw należy domagać się za-
dośćuczynienia w postępowaniu 
przedsądowym. Czasem uda się 
uzyskać satysfakcjonującą kwotę. 

Jest to, niestety, raczej rzadkie, 
szczególnie wtedy, gdy na tym eta-
pie poszkodowany występuje bez 
adwokata. Towarzystwa ubezpie-
czeniowe niezbyt często zgadzają 
się na wypłatę satysfakcjonującego 
zadośćuczynienia bez sprawy są-
dowej. Są to sprawy trudne i tylko 
właściwa argumentacja, poparta 
odpowiednią wiedzą prawną, daje 
szanse na uzyskanie stosunkowo 
wysokiej kwoty odszkodowania. 
Towarzystwa ubezpieczeniowe czy 
UFG reprezentowane są przez wy-
specjalizowanych prawników, dla-
tego tak trudno poszkodowanemu 
samodzielnie uzyskać odpowiednią 
rekompensatę za swoje cierpienia. 
Z mojego doświadczenia wynika, 
że przed sądem przedstawiając 
właściwe argumenty i przytaczając 
stosowne orzecznictwo o wygraną 
jest znacznie łatwiej. Jest ona wy-
kluczona tylko wtedy, gdy w istocie 
to sam poszkodowany był wyłącz-
nym sprawcą zdarzenia. Może być 
też tak, że przyczynił się do niego 
na przykład łamiąc przepisy ruchu 
drogowego. Wówczas zadośćuczy-

nienie jest odpowiednio zmniej-
szane.

– Jakie kwoty wchodzą 
w grę?

– Bardzo trudno to określić, 
ponieważ kwot zadośćuczynienia 
nie określają żadne przepisy. Sądy 
zasadzają różne kwoty: od kilku 
do nawet kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Przy najcięższych przy-
padkach mogą być jeszcze wyższe. 
Zawsze oceniana jest indywidualna 
sytuacja danej osoby, w tym wiek, 
skala cierpień, uszczerbek na zdro-
wiu, wpływ na życie zawodowe, 
rodzinne, zarobki, długość lecze-
nia czy rekonwalescencji. W przy-
padku dotyczącym pani Elizy, gdy 
okres leczenia był tak długi i po-
szkodowana ma trwały uszczerbek 
na zdrowiu, z dużym prawdopodo-
bieństwem można mówić o kwo-
cie rzędu kilkudziesięciu tysięcy 
złotych.

– Czy zadośćuczynienie jest 
jedynym świadczeniem, które 
można uzyskać?

– Nie. Mówiliśmy o nim jako 
rekompensacie szkód niemajątko-

wych. Jeśli dana osoba poniosła 
szkody majątkowe typu uszko-
dzenie samochodu, ubrań, ko-
nieczność zakupu leków, wydatki 
na lekarza, opiekunkę itp., zwrotu 
wszystkich tych kwot można się 
także domagać. W określonych 
przypadkach w grę wchodzą jesz-
cze odszkodowania za utratę za-
robków czy stała renta.

– Pan Wojtek poślizgnął się 
na oblodzonym gminnym chod-
niku. Złamaną rękę leczył przez 
kilka miesięcy. Czy i on może 
otrzymać zadośćuczynienie?  

– Tak. Duża liczba spraw w są-
dach dotyczy szkód poniesionych 
na oblodzonych chodnikach. Za-
dośćuczynienia domagamy się 
wówczas czasem od właściciela 
posesji, najczęściej jednak od gmi-
ny zobowiązanej do odśnieżania 
chodnika czy parkingu albo jej 
ubezpieczyciela. Przyznaję, że te 
sprawy są jednak zwykle jeszcze 
trudniejsze dowodowo, ponieważ 
nikt nie zabezpiecza zwykle dowo-
dów w miejscu, gdzie poślizgnął się 
i złamał rękę. 

– Może warto wówczas zro-
bić chociaż zdjęcie oblodzonego 
chodnika?

– Nikt z nas nie myśli o czymś 
takim w tego typu trudnej chwili, 
ale jeśli przyjdzie nam to do gło-
wy, to zdecydowanie zalecam takie 
postępowanie. Gdy zgłosimy się 
później do adwokata, który ma po-
prowadzić w naszym imieniu spra-
wę o zadośćuczynienie, będzie mu 
znacznie łatwiej udowodnić nasze 
racje.

adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska 

fot. pixabay

Kilka pytań o… zadośćuczynienie
PRAWO  Dziś omawiamy kwestię zadośćuczynienia za krzywdę związaną nie tylko z wypadkiem drogo-
wym, ale i poślizgnięciem się na oblodzonym chodniku

OPP z terenu ukazywania się naszych tygodników

0000013316 KARMELICKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W TRUTOWIE

0000043591 WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI

0000049585 LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” 
W KOWALEWIE POMORSKIM

0000109683 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI POWIATU WĄBRZESKIEGO

0000277212 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „UNIA” 
WĄBRZEŹNO

0000308397 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LIPNIE
0000325971 STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO 

„ODEON”
0000329645 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PEŁNEGO ROZ-

WOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
0000375216 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW 

W WIELGIEM
0000517984 RYPIŃSKIE STOWARZYSZENIE „INICJATYWA”
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Zapisy do udziału w akcji odby-
wają się na stronie http://rejestra-
cja.kujawsko-pomorskie.pl/. Reje-
stracja trwa do 22 lutego. Liczba 

miejsc jest ograniczona.
- To kolejna odsłona naszej 

dorocznej akcji wspólnego pozna-
wania Kujaw i Pomorza z przewod-

nikiem. W bogatej ofercie muze-
ów, kół przewodnickich i klubów 
turystycznych z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy 
dzieci, młodzież, seniorów i całe 
rodziny – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

W przygotowanie akcji włączy-
ło się prawie 40 instytucji i orga-
nizacji z regionu. Na mieszkańców 
i turystów czeka kilkadziesiąt pro-
pozycji spędzenia wolnego czasu - 
zwiedzanie wystaw, zabytków i in-
nych atrakcji turystycznych, a także 
prelekcje, rajdy oraz gry miejskie.

W programie między inny-

mi spacer tematyczny „Apteka 
w krajobrazie miejskim ukryta”, 
zakończony spotkaniem z zielarką 
w Żninie; zwiedzanie zabytkowego 
księgozbioru bernardynów bydgo-
skich; wycieczka śladami św. Wa-
lentego w Chełmnie; gra miejska 
„Zagadki centrum miasta” w Ino-
wrocławiu; rajd „Bydgoszcz nocą”; 
spacer po toruńskiej Starówce po-
święcony mniej znanym legendom 
i opowiastkom o Toruniu; a także 
zwiedzanie Zamku Golubskiego 
oraz Fortu Wielka Księża Góra 
w gminie Grudziądz. Warto też 
zwrócić uwagę na szereg spotkań 
poświęconych Annie Wazównie, 
które są organizowane w roku ob-
chodów 450. rocznicy urodzin tej 
wyjątkowej, związanej z naszym 
regionem, księżniczki.

Z oferty można skorzystać w 22 
miejscowościach: Biskupinie, Brod-
nicy, Bydgoszczy, Chełmnie, Cie-

chocinku, Golubiu-Dobrzyniu, Gru-
dziądzu, Inowrocławiu, Jabłonowie 
Pomorskim, Koronowie, Kruszwi-
cy, Nieszawie, Pakości, Solcu Ku-
jawskim, Strzelnie, Świeciu, Toru-
niu, Rypinie, Wenecji (gm. Żnin), 
Wielkich Lniskach (gm. Grudziądz), 
Włocławku, Żninie. Żeby zobaczyć, 
jakie atrakcje są dostępne, na stro-
nie poświęconej rejestracji należy 
wybrać odpowiednią miejscowość.

Wydarzenie odbędzie się w ra-
mach wojewódzkich obchodów 
Międzynarodowego Dnia Prze-
wodnika Turystycznego. Obcho-
dy organizowane są przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego i Wojewódzki 
Samorząd Przewodników Tury-
stycznych PTTK już po raz ósmy. 
Do akcji „Poznaj swój region z prze-
wodnikiem” włączają się również 
instytucje samorządowe z całego 
regionu.

Jak zrobić kitchari?

2 łyżki masła klarowanego 
pół łyżeczki czarnuszki
pół łyżeczki kminu rzymskiego
pół łyżeczki kurkumy
pół szklanki ryżu 
pół szklanki czerwonej soczewicy
woda
sól
sposób przygotowania:
Na połowie masła klarowanego pod-
smaż przyprawy (po kolei). Dodaj ryż, 
soczewicę, zalej wodą i gotuj. Konsy-
stencja powinna być półpłynna. Na 
koniec dodaj resztę tłuszczu i sól do 
smaku.

Jednodniowy detoks 
wg zasad aJurwedy

1. Wieczorem, dzień przed detok-
sem, wypijamy 2 łyżeczki oleju ry-
cynowego zmieszane z kubeczkiem 
ciepłej wody.
2. Rano, na czczo, wypijamy szklankę 
ciepłej wody z sokiem z cytryny.
3. Ok. godz. 8.00 jemy śniadanie – 
same owoce.
4. O 10.00 wypijamy herbatę z imbi-
rem.
5. O 12.00 należy zjeść łyżeczkę 
startego imbiru. Na obiad przygoto-
wujemy ryż, który spożywamy z jo-
gurtem naturalnym.
6. O 16.00 możemy spożyć talerzyk 
owoców.
7. O 18.00 kolacja – kitchari. To ro-
dzaj kleiku. 
8. Przed snem wypijamy kubek zio-
łowej herbaty.

Turystyka

Zwiedzaj to, co pod ręką
Urząd marszałkowski zaprasza do bezpłatnego zwiedzania atrakcji turystycznych 
Kujaw i Pomorza w najbliższy weekend. Warto się pospieszyć, zapisy trwają do 
22 lutego.

Joga – poznaj swoje ciało
styL Życia  Jesteś tym, co jesz. Odpowiednie, zbilansowane posiłki nie tylko służą zdrowiu, pozwo-
lą też na dłużej zachować młodość i wzmocnią efekty ćwiczeń

W dzisiejszym odcinku na-
szego spotkania z jogą kilka słów 
na temat oczyszczania organizmu 
z toksyn, które są wchłaniane 
wraz z pokarmem.

Sposobem najprostszym, i do 
tego niedrogim, jest spożywanie 
wody. Nawodnienie organizmu to 
podstawa. Dwa litry wody to nie-
zbędne minimum, które dorosły 
człowiek powinien spożyć w cią-
gu jednego dnia. Dobrze dodać 
do niej kilka plasterków cytryny. 
Tak przygotowaną wodę najlepiej 
przechowywać w miedzianym 
czajniku. Pierwszą szklankę wy-
pijamy na czczo. Cytryna pomaga 
w oczyszczaniu wątroby, taki na-
pój nawadnia też jelita, pomaga 
w problemach żołądkowych. 

Podczas oczyszczania zrezy-
gnujmy z tradycyjnego białego 
pieczywa na rzecz chrupkiego. To 
ostatnie zawiera dużą ilość błon-
nika, a jego podstawą jest pełno-
ziarnista mąka żytnia. Kanapki 
uzupełniamy pastami warzywny-
mi i rybnymi.

Polecam też lekkostrawne 
zupy z ciecierzycy i soczewicy. 
Należy je jeść jak najczęściej. Roz-
grzewają, mają dużo błonnika, 
wspomagają pracę jelit i prawi-
dłową przemianę materii. Warto 
wprowadzić do menu kasze, naj-
lepiej z warzywami.

Generalną zasadą jest nie-
objadanie się. Pokarmy mięsne, 
zwłaszcza te przetworzone, to 
główne źródło chorób, także no-
wotworowych. Często przyczyną 
złego samopoczucia jest pełen 
brzuch i związana z tym niestraw-
ność. Starajmy się temu zapobie-
gać. Pożywienie ma odżywiać cia-
ło i umysł, a nie mu szkodzić.

Wracając do tematu ćwiczeń, 
tym razem przedstawiamy pozy-
cje, które wspomogą kręgosłup. 
Nie są one szczególnie trudne, ale 
na pewno wymagają uwagi oraz 
precyzji. 

Pozycja 1: Parśvottanasana 
(pozycja intensywnego rozcią-
gania bocznego)

Stajemy w pozycji góry, ro-

bimy wydech i wysuwamy prawą 
stopę do przodu na odległość 90-
100 centymetrów. Utrzymujemy 
wyciągnięty kręgosłup, pochylamy 
tułów do przodu kontynuując wy-
dech. Jeżeli to możliwe, dotykamy 
brodą do góry goleni. Przy tym 
ćwiczeniu możemy wykorzystać 
pomoc, jakim jest klocek do jogi.

Co nam daje to ćwiczenie? 
Otwiera klatkę piersiową, wzmac-
nia kostki i kolana. Intensywnie 
rozciąga ścięgna podkolanowe, 
wzmacnia mięśnie brzucha i wy-
dłuża kręgosłup. Poprawia pro-
cesy trawienne i krążenie krwi, 
a także pobudza tarczycę i gru-
czoły przytarczyczne. Asana nie 
jest wskazana dla osób z niskim 
ciśnieniem i kobiet w ciąży.

Pozycja 2: ardha chandra-
sana (pozycja półksiężyca)

Stajemy w pozycji góry, a na-
stępnie w pozycji trójkąta roz-
ciągniętego w prawo. Robimy 
wydech i zginamy prawe kolano. 
Opieramy się na opuszkach pal-
ców prawej dłoni. Wykonujemy 
wdech i podnosimy lewą nogę, 
lekko balansując na prawej nodze. 
Jeżeli to możliwe, wyciągamy lewą 
rękę do góry lub pozostawiamy 
ją na biodrze. Prostujemy nogę 
prawą w kolanie. W takiej pozycji 
pozostajemy na kilka oddechów. 
Robimy to samo na drugą stronę. 

Pozycja poprawia krążenie 
krwi, rozciąga ścięgna podkola-
nowe, otwiera klatkę piersiową 
i biodra. Uśmierza ból nerwu 
kulszowego. Poprawia również 
skupienie uwagi i koncentrację, 
zmniejsza stres. Nie jest jednak 
polecana dla osób z niskim ciśnie-
niem krwi, kontuzją kolan.

(Maw)
fot. archiwum P. i K. 

Sulikowskich

W niedzielę 25 lutego przewodnik opowie turystom o tajemnicach golub-
skiego zamku

Pozycja 1: Parśvottanasana (pozycja intensywnego rozciągania bocznego)

Pozycja 2: Ardha Chandrasana (pozycja półksiężyca)
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś popro-
si cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko 
trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowa-
ny i zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. 
Zamiast tracić siły na panikowanie, zabierz się do 
pracy i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na to zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz, twoja frustracja będzie narastać. 
Czas powodzenia w sprawach finansowych. Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię rozsadzać. Zaczniesz załatwiać 
wszystkie sprawy jednocześnie i, o dziwo, pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz kilka nowych pomysłów, przekonasz też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Miłosna przygoda gwaran-
towana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie trzeba  ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników. 

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopo-
tu poradzisz sobie z każdym zadaniem. Zyskasz 
uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. 
I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj weekendowy 
wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się 
w domu i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumu-
latory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okaza-
nie mu zainteresowania.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy 
i nadzwyczaj dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij się, że nie kierują tobą tylko i wyłącznie 
emocje.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz się wyluzowany, zrelaksowany, będziesz 
o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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Światowy Dzień Kota obcho-
dzony jest corocznie 17 lutego. 
W Polsce te czworonogi świętu-
ją od 2006 roku, a dzień ten ma 
podkreślić znaczenie kotów w ży-
ciu człowieka, uwrażliwić nas na 
niesienie pomocy wolno żyjącym 
i bezdomnym zwierzętom i na 
często trudny koci los. W Polsce 
pierwsze obchody odbyły się 19 
lutego 2006 roku z inicjatywy 
miesięczników „Kot” i Cat Club 
Łódź. Wojciech Albert Kurkowski, 
pomysłodawca obchodów tego 
święta, propaguje akcje pomocy 
bezdomnym kotom pod hasłem 
„Rasowce – dachowcom”, podczas 
której zbierane są dary na rzecz 
pomocy bezdomnym zwierząt.

W tym roku do świętowania 
przystąpili też milusińscy z Za-
dusznik ze swoimi nauczycielka-
mi. Gala obfitowała w konkursy, 

zabawy, wspomnienia, śpiewanie 
i rysowanie. Bohaterem dnia był 
kot.

– Przedszkolaki z oddzia-
łu „0” i punktu przedszkolnego 
zorganizowały klasowy dzień 
kota – opowiada nauczycielka 
Ilona Trojanowska. – Mama Zuzi 
przywiozła na zajęcia kotka Tere-
skę. Tereska szybko się odnalazła 
u nas i bardzo jej się spodobało 
w przedszkolu. Najpierw dowie-
działy się, co to takiego dzień 
kota. Teraz już wiedzą, że głów-
nym celem ustanowienia tego 
święta jest uwrażliwienie społe-
czeństwa na problem bezdom-
nych i głodujących kotów, które 
nieraz wiodą bardzo ciężkie życie. 
Dzieci w klasie wypowiadały się 
na temat wyglądu kotka, jego za-
chowań i opowiadały o kotkach, 
które mają w swoich domkach.

Ilona trojanowska nauczyła 
dzieci wyliczanki o kotku oraz 
kociej piosenki, były też zabawy 
muzyczne przy piosenkach, o ko-
tach oczywiście. Dzięki tablicy 
interaktywnej dzieci mogły obej-
rzeć film o rudym kocie i jego 
życiu.

– Pani Kasia malowała twarze 
dzieciom, aby wyglądały jak kot-
ki – wspomina wychowawczyni 
zerówkowiczów ze szkoły w Za-
dusznikach. – Wszystkie dzieci 
brały czynny udział w zabawach, 
dysponowały dużym zasobem 
wiedzy i okazały się bardzo wraż-
liwe, opowiadając o kotkach. Na 
zakończenie zajęć maluchy kolo-
rowały obrazek kotka, otrzymały 
również coś słodkiego, a były to 
kocie języczki.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane

Koty na gali
GMINA WIELGIE  W miniony piątek przedszkolaki i uczniowie 
zerówki Szkoły Podstawowej w Zadusznikach świętowali Mię-
dzynarodowy Dzień Kota

ZuZANNA PołącZAk
 urodziła się 13 lutego 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 2,4 kg i mierzyła 53 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Kamila i Pauliny z Dobrzy-
nia nad Wisłą 

NAdIA TurANT
 urodziła się 16 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 4 kg i mierzyła 57 
cm. Jest córką Tomasza 
i Anny z Wincentowa, ma 
brata Alana

Noworodki

Witajcie na świecie!

fot. Lidia Jagielska

MIkołAj SZuLIkoWSkI
 urodził się 11 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,5 kg i mierzył 56 
cm. Jest synem Jarosława 
i Magdaleny z Bobrownik, 
a bratem Wojtusia

LENkA MIśkIEWIcZ
 urodziła się 14 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,55 kg i mierzyła 
57 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Grzegorza 
i Krystyny z Bałdowa

FAbIAN kAcZoroWSkI
 urodził się 14 lutego 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,42 kg i mierzył 56 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Łukasza i Martyny z Lipna

bASIA duLSkA
 urodziła się 10 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,55 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Dawida 
i Moniki z Włocławka, ma 
brata Kacpra

AMELIA bułkoWSkA
 urodziła się 16 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,4 kg i mierzyła 57 
cm. Jest córką Jana i Iwony 
z Hornówka
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Kosztowne odkrycia
XIX WIEK  Rozwój medycyny związany był od zawsze 
z eksperymentowaniem. Obecnie zanim dojdzie do badań 
na ludziach, testy prowadzone są na zwierzętach. W XIX 
wieku, gdy medycyna rozwijała się skokowo, ale odbywało 
się to potwornym kosztem

Marion Sims – ojciec ginekologii 
– zanim nauczył się poprawnie 
wykonywać niektóre zabiegi chiru-
rgiczne, eksperymentował na 12 
niewolnicach. Lekarz żył w Karo-
linie Południowej, stanie w którym 
niewolnictwo było podstawą gos-
podarki. Zdobycie czarnoskórych 
niewolnic do eksperymentów nie 
stanowiło więc problemu. Wszyst-
kie cierpiały na przetokę. Jedna 
z pacjentek była operowana 13-krot-
nie, zanim Marion Sims nauczył się, 
jak poprawnie usunąć schorzenie. 
Zabiegi odbywały się bez znieczule-
nia. Były to jednak dopiero początki 
stosowania anestetyków i nie wszy-
scy lekarze byli pewni co do ich 
działania. Poza tym panowało prze-
konanie, że czarnoskórzy nie czują 
tak bólu jak biali i przez to można 
ich operować bez obaw.

Sims po zabiegach podawał 
pacjentkom opioidy czyli narkoty-
ki, by złagodzić ból. W końcu lekarz 
dopracował technikę i założył sz-
pital dla kobiet w Nowym Jorku. 
Tu przeprowadzał zabiegi już przy 
użyciu znieczulenia.

W 1896 roku lekarz Arthur 
Wentworth przeprowadził 29 za-
biegów nakłucia lędźwiowego na 
małych dzieciach. Nie poinformował 
o tym ich rodziców. Zabieg był 
bolesny, ale praktyka Arthura 
Wentwortha przyczyniała się do 
poprawności przeprowadzania tego 
bolesnego zabiegu. 

W dziedzinie ekspery-
mentów chirurgicznych ciekawym 
przykładem był dr Leo Stanley. 

Praktykował w owianym złą sławą 
więzieniu San Quentin. Testował 
zabiegi przeszczepiania jąder od 
skazanych na śmierć więźniów do 
tych, którzy na wykonanie wyroku 
jeszcze czekali. Inne eksperymenty 
dotyczyły przeszczepiania jąder 
zwierząt więźniom. Lekarz miał 
swój wyższy cel. Wierzył, że zbrod-
nia i skłonności do niej są biologiczne 
i związane właśnie z jądrami. Chciał 
więc wyeliminować przestępczość 
chirurgicznie.

Osobną dziedziną ekspery-
mentów były choroby zakaźne. 
Polacy od razu skojarzą je z hit-
lerowskimi zabiegami zarażania 
więźniów obozów zagłady. To 
prawda, ale tego typu przypadki 
mają dłuższą historię. W 1895 roku 
nowojorski pediatra Henry Heiman 
świadomie zaraził dwóch umysłowo 
chorych chłopców rzeżączką. Na 
przełomie XIX  i XX wieku odno-
towano ok. 40 podobnych celowych 
zakażeń rzeżączką. Niektóre z nich 
odbywały się poprzez wstrzykiwan-
ie bakterii do oczu dzieci. Amery-
kanie wykorzystywali do ekspery-
mentów także Filipińczyków. Wielu 
zarażano cholerą.

Oprócz dramatycznych histo-
rii zdarzali się także ludzie, którzy 
dobrowolnie zarażali się chorobą, 
by pomóc lekarzom w walce z nią. 
Przykładem może być pielęgniarka 
Clata Maass.  Pracowała dla armii 
USA na Filipinach. Tu spotkała się 
z wieloma groźnymi chorobami 
zakaźnymi.  W 1900 roku wróciła 
do USA i zgłosiła do dr. Willia-

ma Gorgasa, który zajmował się 
żółtą febrą. W tym czasie choroba 
dziesiątkowała populację Kuby. 
Jednym z celów badacza było ust-
alenie w jaki sposób choroba roz-
przestrzenia się. Przypuszczano, 
że dzieje się to poprzez kontakt 
z chorymi bądź ukąszenie komara. 
Ponieważ żółtej febry nie wykryto 
u zwierząt, zachodziła konieczność 
przeprowadzania eksperymentów 
na ludziach. W marcu 1901 roku 
Clara Maass została ukąszona przez 
komara, który wcześniej ukąsił 
chorego na żółtą febrę. Pierwszy 
przypadek choroby pielęgniarka 
przeszła w miarę lekko. W sierpniu 
podjęła się drugiego eksperymentu. 
Niestety kobieta zmarła po tygodniu 
choroby. Jej śmierć przyczyniała się 
do zaprzestania eksperymentów na 
ludziach w przypadku żółtej febry.

W latach 40. w więzieniu 
w Stateville amerykańscy lekarze 
wstrzykiwali więźniom malarię. 
Ten wątek był jedną z linii obro-
ny niemieckich lekarzy, którzy 
przeprowadzili podobne ekspery-
menty w obozach śmierci. Uznawa-
li, że nie byli pierwszymi, którzy 
eksperymentują na ludziach.

Nawet potworności wojny nie 
powstrzymały eksperymentatorów. 
W latach 1946-48 Amerykanie wyko-
rzystywali gwatemalskie prosty-
tutki do tego, by zarażać miejscow-
ych mężczyzn syfilisem i następnie 
testować na nich skuteczność peni-
cyliny. Dopiero w 2010 roku władze 
USA przeprosiły za te eksperymen-
ty władze Gwatemali.

Szczytem eksperymentów 
była operacja Sea-Spray przeprow-
adzona przez armię USA w 1950 
roku nad San Francisco. Polegała 
na przeprowadzeniu oprysku 
z udziałem zarazków w 43 miejs-
cach San Francisco. Zarazkiem, 
który zaserwowano własnym oby-
watelom, była pałeczka krwawa. 
Wówczas uważano ją za niegroźną. 
Niestety część mieszkańców zapadła 
na choroby przypominające grypę 
i zmarła.

(pw)

XIX wiek

Handlowe lato 
na Wiśle 
Lato było dobrym okresem do handlu wiślanego, 
o ile poziom rzeki nie opadał do stanu, który unie-
możliwiał kursowania statkom. Przyjrzymy się 
temu, jakie towary mijały Dobrzyń i Bobrowniki 
latem 1888 roku.

Lipiec i sierpień 1888 roku były 
bardzo dobre dla wiślanego handlu. 
Poziom rzeki był wysoki. W lipcu 
do Niemiec przewożono zboże, 
melasę, cukier i kamienie. Z pow-
rotem statki nie mogły wracać 
puste. Przywożono owoce, towary 
kolonialne, cement, szamoty i sodę. 
W latach 70. i 80. XIX wieku wiel-
kim powodzeniem cieszył się trans-
port Wisłą bawełny. Później niemal 
zupełnie ustał.

Z dobrzyńskiej skarpy 
rozpościerał się wówczas widok na 
Wisłę, która żyła handlem. Prze-
wozem osób i towarów zajmowały 
się liczne firmy np. Fajans z War-

szawy. Posiadała ona 12 parowców 
i 18 szkut. Szkuta była statkiem 
o napędzie żaglowo-mechanicznym. 
O tym jak zyskowny był handel, 
świadczył fakt, że Fajans początkowo 
kupował statki w elbląskiej fabryce 
Schiehaua, ale później sam założył 
warsztaty, w których przygo-
towywano parowce.

Wisła pozostawała dziką rzeką. 
Nie było szans na jej regulację. Je-
dynym ucywilizowanym odcinkiem 
było ok. 11 km między Wilanowem 
a Warszawą, ale to tylko z powodu 
prac nad wodociągami.

(pw)

XIX/XX wiek

Ziemianinowi 
nie wypada
Jeszcze na początku XX wieku w Polsce istniał tra-
dycyjny podział ról społecznych sięgający średnio-
wiecza. Ziemianinowi nie wypadło zajmować się 
handlem. W tym skostnieniu obyczajów dopatry-
wano się upadłości sklepu spółdzielczego w Do-
brzyniu.

Sklep w Dobrzyniu założono 
w 1892 roku. Jego spółkowy kapitał 
wynosił 4 tys. rubli. Do spółki 
należeli okoliczni rolnicy i ziemi-
anie. Chodziło o to, by przybliżyć 
im miejsce, w którym mogli kupić 
podstawowe produkty. Inicjator-
em założenia sklepu był redaktor 
czasopisma Zorza – Malinows-
ki. Entuzjazmu do prowadzenia 
sklepu nie wystarczyło na długo. 
Narzekano przede wszystkim na 
ziemian, którzy mieli dołożyć się 
do interesu, ale nie wywiązywali 
się z obietnic.

Jako chwalebny przypadek 
pokazywano Ostrowskiego 

z Trzcianki, który powiększył 
swój sklepowy kapitał. – „Są tacy, 
którzy zapisawszy się na listy 
wspólników, robią zakupy w in-
nych sklepach, unikając staran-
nie spółkowego z obawy, aby nie 
usłyszeć czasem przypomnienia 
o niedotrzymaniem zobowiązaniu. 
Przesąd dawny, iż handel uwłacza 
godności szlacheckiej, ujawnił się 
także przy tej sposobności” – diag-
nozowano w czasopiśmie Prawda.

Kres sklepom spółkowym 
przyniósł rok 1907, gdy zaczęły 
masowo upadać.

(pw)

Waluta sukcesu
Rok 1923 był dla Polski bardzo trudny. Ceny galo-
powały, a polska waluta była warta mniej więcej 
tyle ile papier, na którym ją wydrukowano. W tym 
okresie żniwa mieli fałszerze, także ci z naszych 
okolic.

XX wiek Początek lat 20. odznaczył się 
gigantyczną inflacją. Ceny produk-
tów rosły z godziny na godzinę. 
Ówczesna waluta – marka pol-
ska traciła na wartości w sto-
sunku np. do dolarów. Na rynku 
szybko musiały pojawić się ban-
knoty o nominale 10 mln. Za jed-
nego dolara należało w 1923 roku 
zapłacić 6 mln marek polskich! 
Jeszcze 6 lat wcześniej przelic-
znik wynosił 9 marek za dolara. 

W tych okolicznościach intratnym 
biznesem była handel walutami, 
a jeszcze lepszym podrabianie 
walut.

W 1922 i 1923 roku w powiecie 
lipnowskim pojawiały się podro-
bione banknoty o nominale 20 
dolarów. Dopiero w czerwcu 1923 
roku policja wpadła na trop sza-
jki fałszerzy. w Dobrzyniu aresz-
towano 20-letniego Kazimierza 
Terlickiego pochodzącego ze wsi 

Murzynowo. Jego zadaniem było 
puszczanie w obieg podrobionych 
banknotów. Po dochodzeniu usta-
lono, że grupa działała w Płocku, 
a nawet w Warszawie. W zdecy-
dowanej większości byli to Żydzi.

Hossa dla fałszerzy skończyła 
siew 1924 roku, gdy rząd Grab-
skiego wprowadził nową walutę – 
złoty polski i ograniczył inflację.

(pw)
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Niebo to raj na ziemi
LIPNO  W miniony piątek w czytelni lipnowskiej książnicy publicznej członkowie Lipnowskiej Grupy Lite-
rackiej uczestniczyli w promocji najnowszego zbioru poezji Zbyszka Trzebniaka zatytułowanego „Kobieta 
o wielu niebach”

Z zawodu leśniczy, z zami-
łowania poeta i pasjonat twór-
czości Grzegorza Ciechowskiego. 
Tak najkrócej można przedsta-
wić Zbyszka Trzebniaka, członka 
Lipnowskiej Grupy Literackiej, 
który w piątkowy wieczór (9.02) 
zaprezentował w lipnowskiej bi-
bliotece swój zbiór pod tytułem 
„Kobieta o wielu niebach”. Było 
czytanie wierszy przede wszyst-
kim, nie brakowało komentarzy, 
spostrzeżeń, pytań do autora, 
ale też wędlin (jak przystało na 
leśniczego) z dziczyzny i trady-
cyjnych (jak przystało na kar-
nawał) pączków. Nad przebie-
giem wybornej i dla duszy, i dla 
podniebienia uczty czuwały bi-
bliotekarki Dorota Trojanowska 
i Iwona Kowalska.

– Zbyszek Trzebniak znany 
jest nam od paru miesięcy – 
mówi przewodniczący Lipnow-
skiej Grupy Literackiej Sławomir 
Ciesielski. – Jest teraz członkiem 
naszej grupy literackiej i przy-
trafiło mu się właśnie wydać to-
mik „Kobieta o wielu niebach”, 
który w części jest wynikiem 
nagrody marszałka wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego 

przyznanej Zbyszkowi z okazji 
trzydziestolecia pracy twórczej. 
Jest wielkim fanem Grzegorza 
Ciechowskiego, co manifestuje 
swoim strojem.

Leśniczy z pasją
Zbyszek Trzebniak urodził 

się w 1967 roku w Inowrocławiu. 
Jest leśniczym z pasją i fanem 
Grzegorza Ciechowskiego oraz 
zespołu Republika. Trzebniak 
debiutował w latach ’80 na ła-
mach „Tucholanina”. Ma na swo-
im koncie wiele nagród zdoby-
tych w konkursach poetyckich. 
Klub literacki w Poznaniu nadał 
poecie „Paszport do litery”. Zby-
szek Trzebniak jest współtwórcą 
i organizatorem potyczek wier-
szowanych odbywających się 
na zamku w Golubiu-Dobrzy-
niu i wieczoru poezji „Ciechow-
ski nutą czytaną”. W 2016 roku 
otrzymał nagrodę marszałka 
naszego województwa za 30 lat 
pracy twórczej. Obecnie jest 
członkiem Lipnowskiej Grupy 
Literackiej. Wiersze Trzebniaka 
można znaleźć w „Antologii po-
etów współczesnych. Modlitwy” 
– edycja trzecia z 2017 roku. Naj-
nowsze dzieła poetyckie nato-

miast pasjonaci talentu Zbyszka 
Trzebniaka odkryją w wyjątko-
wym tomiku pod znaczącym 
tytułem „Kobieta o wielu nie-
bach”.

– Jestem leśniczym, czyli 
jak widzę ludzi to się cieszę – 
podkreśla Zbyszek Trzebniak. – 
Mój tomik zaczyna się wierszem 
„Kobieta o wielu niebach” i ten 
wiersz dzieli tomik na siedem 
poszczególnych nieb. Do pierw-
szego nieba słowo wstępne na-
pisał Sławomir Ciesielski. Każde 
niebo otwiera zdjęcie witraża. 
Pięć z nich znajduje się w ko-
ściółku w Rozwadzy. Moje wier-
sze spotykają się z różnym od-
biorem, ja lawiruję na czerwonej 
linii. Jednym z wierszy, który 
pozrywał te cienkie, czerwone 
linie jest wiersz „Spełnienie”.

Wzorce 
z literatury erotycznej
Szef Lipnowskiej Grupy Li-

terackiej Sławomir Ciesielski 
zauważa, że wiersze Trzebnia-
ka odkrywają najpiękniejsze 
tajemnice miłości, a sam autor 
posiada ujmującą swobodę po-
sługiwania się słowem, natu-
ralny wdzięk i rozległą wiedzę. 

Wiersze Trzebniaka przywołują 
w pamięci Ciesielskiego naj-
wspanialsze światowe wzorce 
literatury erotycznej. 

– Przypominają mi one 
dawne oczarowanie „Dekame-
ronem”, „Tristanem i Izoldą” czy 
„Romeem i Julią”, budzą podziw 
rozpiętością tematów wplecio-
nych w tok liryczny – podkreśla 
Sławomir Ciesielski. – Brzmią 
„Pieśniami” Kochanowskiego, 
frywolnością Fredry czy nawet 
de Sade’a. Jest to liryka, która 
oczarowuje siłą sugestii i for-
muje świat własnych upodobań, 
gdzie słowa są najważniejsze. 
Polecam lekturę tych wierszy, 
bo dla autora niebo to raj na 
ziemi.

Drugie niebo to w tomiku 
poezji Trzebniaka Anna Wazów-
na w całej swojej krasie i lite-
rackim kunszcie mistrza. W tym 
roku przypada 450 lat od jej 
urodzenia, już trwają przygoto-
wania do okazjonalnych uroczy-
stości, a w słowie wstępnym do 
tego „nieba” profesor Mirosław 
Krajewski podkreślił, że strofa-
mi Trzebniaka zachwyciłby się 
sam Pietrkiewicz i przypomniał, 
że Jerzy Pietrkiewicz też pisał 
o wielkości i sławie zamku w Go-
lubiu-Dobrzyniu, a już jako kil-
kunastoletni chłopiec zwiedzał 
go.

Kolejne nieba
– A potem, już w Londynie, 

sięgnął w piórze do tych obrazów 
i opowieści z młodości – przy-
pomina o Pietrkiewiczu profe-
sor Mirosław Krajewski i odnosi 
do bohaterki „Drugiego nieba”. 
– Mądra, dostojna, opiekuńcza, 
chwilami surowa, nade wszyst-
ko zaś dobra gospodyni – nie 
tylko historykom i malarzom – 

zostaje na nowo objawiona sło-
wem poety subtelnego, poety, 
który wychował się niejako pod 
jej płaszczem, a teraz po latach 
wraca ponownie do pani golub-
skiego zamku, aby ją rozanielić 
pięknym i ujmującym słowem. 
Jest w tych słowach wiele dy-
daktyzmu, wdzięku i szacunku 
dla dostojnej damy.

Trzecie niebo dla Trzebnia-
ka to „Malarstwo”, czwarte to 
„Teatr”, piąte „Muzyka”, szóste 
„Film”, a siódme to „Republika 
1981-2001”. Grzegorz Ciechowski 
i jego Republika zajmują wyjąt-
kowe miejsce w poezji Zbyszka 
Trzebniaka i w jego poetyckim 
życiu.

– Republika jest moją miło-
ścią od zawsze – mówi Zbyszek 
Trzebniak. – Ja już w podsta-
wówce ucząc się przepisywałem 
wiersze Grzesia, bo najpierw po-
znałem go jako poetę, a potem 
jako muzyka. Dzień białej flagi 
to zlot fanów Republiki, podczas 
którego wspominamy, słuchamy 
muzyki, ozdabiamy Kopernika 
krawatem.

Tomik dostępny w MBP
Biało-czarny krawat cechu-

je na zewnątrz Zbyszka Trzeb-
niaka jako pasjonata twórczości 
Grzegorza Ciechowskiego, a jego 
wyjątkowa wrażliwość poetycka, 
miłość do świata, ludzi i miejsc 
oraz umiejętność zatrzymania 
w krótkich słowach tego co już 
było i tego, co jest dla niego 
ważne, a może najważniejsze – 
jako wyjątkowego poetę.

Tomik „Kobieta o wielu nie-
bach” jest już dostępny w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Lip-
nie.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Miłosne piosenki w Żaku
Z okazji święta zakochanych w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” odbył się Kon-
cert Walentynkowy.

Dobrzyń nad Wisłą

Wpisując się w tematykę 
święta, ze sceny popłynęły ro-
mantyczne piosenki o miłości, 
nie tylko tej szczęśliwej i speł-
nionej, ale także o tej która rani 
serce i przynosi cierpienie. W ro-
mantyczny nastrój wprowadził 
zgromadzoną publiczność zespół 
Prezydent. Wcześniej szefowa 
Żaka Renata Chęcka przybliży-
ła gościom historię walentynek. 
Święto zakochanych przybyło do 
nas z zachodu, jednak ten dzień 
i u nas ma długą historię i trady-

cję. W Polsce walentynki wywo-
dzą się ze słowiańskiego obrzędu 
pod nazwą Noc Kupały przypa-
dającą z 21 na 22 czerwca.

Na koncert walentynkowy 
przybyło wielu gości, wśród nich 
wiceburmistrz Marzena Niekraś, 
która wraz z Renatą Chęcką na 
zakończenie koncertu w imieniu 
burmistrza Jacka Waśko poczę-
stowała wszystkich piernikami 
w kształcie serca.

(red), fot. nadesłane



Kupię/Sprzedam

Ziemię z wykopu kupię 3zł/m3. Nie za-
bieram własnym transportem. Lipno, tel. 
793 678 491

Nieruchomości

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

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

Różne

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

Rolnictwo

Sprzedam rozrzutnik 3,5t tel. 573 281 
332

Usługi

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

Auto-Moto

Sprzedam narzędzia do c360, tel. kontak-
towy 661 357 854 po 15

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł wo-
rek, ekogroszek i orzech (worki 25 kg). 
OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. kontak-
towy 604 517 964
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

Rolnictwo

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto-Moto

Różne

Usługi

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

REKLAMA W CLI

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

Kupię/Sprzedam

O G Ł O S Z E N I E
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Policjanci w „Koniczynce”
GMINA KIKÓŁ  Przestępcy wykorzystujący ufność, uczciwość, czy po prostu ludzką chęć niesienia pomo-
cy, pozbawiają osoby starsze oszczędności całego życia. Aby temu zapobiegać, policja udziela informacji na 
temat sposobu działania oszustów, ale i uczy w jaki sposób chronić swoje mieszkanie czy oszczędności

Podopieczni Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Koni-
czynka” w Sumienie w miniony 
czwartek wzięli udział w spotka-
niu z policjantami z Komendy Po-
wiatowej w Lipnie oraz dzielnico-
wym posterunku policji w Kikole. 
Celem pogadanki było przedsta-
wienie uczestnikom metod dzia-
łania przestępców, w tym cieszą-
cych się ponurą sławą metod „na 
wnuczka”, „na policjanta” czy „na 
pracownika pomocy społecznej”.

– Nasi podopieczni, dzięki 

sierżant sztabowej Katarzynie 
Sobocińskiej, poznali najbardziej 
znane sposoby wyłudzeń pienię-
dzy, a także dowiedzieli się w jaki 
sposób im przeciwdziałać i bronić 
się by nie paść ofiarą oszustów – 
mówi Iwona Rempuszewska, kie-
rownik „Koninczynki”.

Spotkanie było również oka-
zją do przekazaniu przez kierow-
nika wydziału ruchu drogowego 
Komendy Powiatowej w Lipnie, 
sierżanta sztabowego Damiana 
Bednarskiego podstawowych in-

formacji o zasadach poruszania 
się po drogach publicznych przez 
pieszych pod kątem ich bezpie-
czeństwa. Ponadto dzielnicowy 
posterunku w Kikole, aspirant 
sztabowy Paweł Błaszkiewicz, 
wyjaśnił uczestnikom ŚDS w jaki 
sposób powinni się kontaktować 
z policją w sytuacji zagrożenia.

– Spotkanie przebiegło w mi-
łej atmosferze, a podopieczni 
swoją wdzięczności wyrazili okla-
skami – dodaje Rempuszewska.

(ak), fot. nadesłane
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Zimowa integracja
SKĘPE  W miniony piątek dzieci z miasta i gminy zakończyły 
tygodniowe zajęcia zorganizowane wspólnie przez miejsko-
gminną książnicę publiczną oraz centra kultury ze Skępego 
i Wólki

Pierwszy tydzień ferii zi-
mowych upłynął uczniom szkół 
z miasta i gminy Skępe pod zna-
kiem integracyjnych spotkań 
przygotowanych przez Miej-
sko-Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Skępem, CKOR w Skępem 
i CKOR w Wólce.

– Na nasze zajęcia zapisa-
ło się 41 dzieci – mówi Magda 
Czachorowska ze skępskiego 
Centrum Kulturalnego. – Dzisiaj 
mamy dzień muzyczny, bawimy 

się w ostatnim dniu karnawa-
łu, dzieci chętnie uczestniczą 
w licznych konkursach, a naj-
większą popularnością cieszy się 
karaoke.

W ramach wspólnych za-
jęć czterdziestka dzieciaków ze 
Skępego i okolic zdobywała do-
świadczenie plastyczne, wiedzę 
na temat bezpieczeństwa sani-
tarnego, a podczas finałowego 
spotkania zwiedziła Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

– Uczestnicy wycieczki po-
znali najstarsze techniki wytwa-
rzania naczyń glinianych i rolę 
starożytnego garncarza, były 
też praktyczne warsztaty cera-
miczne – mówi Jerzy Kowalski 
ze skępskiej biblioteki.

Najważniejsze okazało się 
dobre towarzystwo i możliwość 
zawarcia znajomości z uczniami 
z innych szkół. Wspomnień z te-
gorocznych zajęć nie zabraknie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Humoru dostarczał klown

Chłopcy bawili się wybornie

Publiczność oklaskiwala Scena była pełna gwiazd

Inni uważnie słuchali

Hania stanęła do pianinaFerie były udanePłynęły piękne rytmyJedni piękni śpiewali

Nie brakowało przebrań... Jak by tu wybrać zabawę?...i zabawy z krzesłami
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To był kolejny bardzo pracowi-
ty tydzień dla naszych ratowników 
wodnych oraz towarzyszących im 
mundurowych. Z akcją „Bezpiecz-
ne ferie zawitali tym razem do 
szkół w Lipnie, Kikole, Skępem i nie 
tylko. Wszędzie uczą bezpiecznych 
zachowań w czasie ferii, podczas 
zimowych zabaw i w życiu co-
dziennym.

– Akcja ,,Bezpieczne ferie 
2018’’ zawitała do wszystkich lip-
nowskich szkół podstawowych 
już 5 lutego  – opowiada szef lip-
nowskiego Wodnego Pogotowia 
Ratunkowego Marcin Makowski. 
– Na pięciu spotkaniach profilak-
tycznych spotkaliśmy się z ponad 
500 uczniami. Akcję realizujemy 
wspólnie z Państwową Strażą Po-
żarną i policją.

Wyjątkowa akcja odbyła się 
nad skępskim Jeziorem Wielkim. 
Tam woprowcy wspólnie ze straża-
kami z Państwowej Straży Pożar-
nej w Lipnie i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wiosce oraz policjan-
tami z KPP przeprowadzili pokazy 
ratownictwa lodowego połączo-
ne z pogadanką w ramach akcji. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 
800 uczniów skępskich szkół.

– Z akcją ,,Bezpieczne ferie 
2018’’ zawitaliśmy też do Szkoły 
Podstawowej w Cieuchowie w gmi-
nie Kikół – wymienia Makowski. 
– Uczniów odwiedzili policjanci, 
ratownicy wodni oraz strażacy. 
Kolejnych 80 uczniów, tym razem 
z gminy Kikół, poznało zasady bez-
piecznego wypoczynku podczas 

ferii zimowych. Ale to nie wszyst-
ko, bo byliśmy też w Zespole Szkół 
w Radomicach oraz w szkole pod-
stawowej w Czermnie w gminie 
Skępe.

Podczas akcji ratownicy przy-
pominają dzieciom i młodzieży, iż 
przebywanie na lodzie niesie za 
sobą niebezpieczeństwo utonię-
cia. Należy pamiętać, iż miejsca-
mi szczególnie niebezpiecznymi 
są: ujścia rzek, kanałów, ścieków, 
a ponadto mosty, śluzy, stawy, 
pomosty oraz miejsca, gdzie wy-
stępują rysy i pęknięcia lodu. Nie-
bezpieczeństwo związane z za-
łamaniem się pokrywy lodowej 
nasila się w czasie odwilży, a o zbyt 
cienkiej tafli lodu w okresie mro-
zów zwiastuje trzeszczenie lodu. 
Przestrzeganie zasad, o których 
opowiadają szczegółowo uczest-
nikom lekcji bezpieczeństwa, za-
pewne podniesie bezpieczeństwo 
podczas pobytu na zamarzniętych 
obszarach wodnych oraz umożliwi 
skuteczniejsze udzielane pomocy 
osobom zagrożonym utratą życia 
lub zdrowia.

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

W przypadku konieczności 
wejścia na lód należy bezwzględ-
nie pamiętać o wytycznych ratow-

ników i pod żadnym pozorem nie 
wchodzić na zamarzniętą rzekę 
oraz na lód w pobliżu ujścia rzek, 
mostu, śluzy i innych budowli hy-
drotechnicznych (w tych miejscach 
lód jest bowiem najcieńszy), mieć 
przy sobie telefon komórkowy oraz 
środek ratunkowy, przed wejściem 
sprawdzić, czy lód jest dostatecz-
nie gruby, przebywając na lodzie 
nie trzymać rąk w kieszeniach, za-
pobiegać lokalnemu przeciążeniu 
małego obszaru dużą liczbą osób, 
niezwłocznie zejść z trzeszczącego 
(to znak, że jest za cienki), pęka-
jącego lub załamującego się lodu, 
obserwować ludzi i w przypadku 
dostrzeżenia kogoś na niebez-
piecznym lodzie reagować.

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

Ratując tonącego należy podać 
mu przedmiot (kij, gałąź, szalik lub 
inny przedmiot przedłużający na-
sze ramię), trzymać podany środek 
ratunkowy, wykonując nogami ru-
chy starać się wydostać na twar-
de podłoże (ląd, gruby lód), wstać 
na nogi wyłącznie wtedy, kiedy 
jest się już na twardym podłożu, 
a w przypadku braku możliwości 
wyjścia z załamanego lodu nale-
ży bezwzględnie ograniczyć ruchy 
w celu zmniejszenia utraty ciepła 
i wołać o pomoc.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

ratownicy przestrzegają
POWIAT  Trwa akcja profilaktyczna „Bezpieczne ferie 2018”. Organizatorami są ratownicy wodni lipnow-
skiego WOPR realizujący zadanie z policjantami z KPP i strażakami KPSP w Lipnie
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Remis w spartakiadzie
5 lutego odbyła się piąta konkurencja sportowa – mini 
koszykówka, w której wzięły udział reprezentacje lip-
nowskich szkół podstawowych. Wszystko w ramach 
spartakiady szkolnej prowadzonej przez MOSiR.

Piłka nożna

Zacięta walka w LLH
17 lutego rozegrano mecze V kolejki Lipnowskiej Ligi Halowej 2018. W tabeli pro-
wadzi Terazlipno, ale ma tylko 2 punkty przewagi i jeden mecz rozegrany więcej 
od Gminy Lipno. LLH organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Sport szkolny

Za zwycięstwo w danej kon-
kurencji szkoła otrzymuje 15 pkt, 
drugie miejsce 10 pkt i trzecie 
miejsce 5 pkt. Jak zwykle grano 
systemem każdy z każdym. Po 
pięciu konkurencjach sportowych 
wszystkie szkoły podstawowe 

zdobyły po 80 punktów. W mar-
cu odbędą się dwie konkurencje 
sportowe: dla klas 1-3 gry i zaba-
wy sprawnościowe, zaś dla klas 5-7 
biegi przełajowe.

(ak), fot. MOSiR Lipno

Do rywalizacji przystąpi-
ło 6 drużyn (w tym dwie ekipy 
UKS-u). Był to już ostatni turniej 
kończący bardzo udany sezon 
halowy Mustanga przed rundą 
wiosenną III ligi kobiet. Podsu-
mowując wszystkie turnieje ha-
lowe, piłkarki UKS-u wygrały 5 
z 6 imprez, raz zajmując drugie 
miejsce. Na zawodach w Lipnie 
również nie dały szans rywal-
kom, zajmując pierwsze i drugie 

miejsce.
Kolejność drużyn: 1. UKS 

Mustang Wielgie II, 2. UKS Mu-
stang Wielgie I, 3. Legia Chełm-
ża, 4. MKS Wkra Bieżuń, 5. Orlęta 
Baboszewo, 6. AZS Włocławek. 
Najlepszą zawodniczką turnie-
ju została Paulina Szczepaniak 
(UKS), najlepszą strzelczynią – 
Anita Maćkiewicz (UKS), najlep-
szą obrończynią – Aleksandra 
Możdżonek (Orlęta), najlepszą 

bramkarką – Weronika Troszyń-
ska (AZS), miss turnieju – San-
dra Rybacka (Legia), nagrodę 
fair play otrzymała Aleksandra 
Dobies (Bieżuń). Wyróżnienia 
w postaci statuetek otrzymały: 
Wiktoria Olejniczak – AZS, Oli-
wia Masłowska – Legia, Marlena 
Szczepkowska – Bieżuń, Karo-
lina Ciska – Orlęta, Kinga Mar-
chlewska – UKS, Izabela Kwiat-
kowska – UKS.

Skład UKS-u: Paulina Szcze-
paniak, Kinga Marchlewska, Ani-
ta Maćkiewicz, Anna Żebrowska, 
Magdalena Żebrowska, Izabe-
la Kwiatkowska, Monika Pikos, 
Ewelina Czubakowska, Aleksan-
dra Olkiewicz, Zuzanna Jaskuła, 
Marta Andrzejewska, Natalia Wi-
śniewska, Martyna Fydryszew-
ska, Nikola Detmer, Aleksandra 
Kamińska, Oliwia Lejmanowicz, 
Magdalena Przyborowska, Oli-

wia Bonowicz, Ewelina Leśniew-
ska, Emilia Wenderlich, Agata 
Raczkowska, Patrycja Rybczyń-
ska.

Przed dziewczętami sparin-
gi, po których w pierwszej kolej-
ce rundy wiosennej III ligi zmie-
rzą się w meczu wyjazdowym 
z KKP Bydgoszcz, a w drugiej 
u siebie z Notecią Inowrocław.

(ak), fot. nadesłane

piłkarki UKS bezkonkurencyjne
PIŁKA NOŻNA  W niedzielę 18 lutego przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie odbył się 
IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Wielgie, którego organizatorem był UKS  Mu-
stang Wielgie

WyNIKI V KONKureNcjI:
Dziewczynki – mini koszykówka:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 – 15 pkt
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 – 10 pkt
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 – 5 pkt

Chłopcy – mini koszykówka:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 – 15 pkt
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 – 10 pkt
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 – 5 pkt

NAjlePsI strzelcy PO V 
KOlejce są:

6 – Małkowski Damian, Słupecki 

Maciej (WOPR Lipno), Wilmański 

Wiktor (Tutti Frutti)

5 – Szpanelewski Krystian (Tutti 

Frutti), Wawszczyk Jakub (Auto 

Komis Lewiccy)

NAstęPNA KOlejKA Od-
będzIe sIę 25.02 

(NIedzIelA):
9.00 Gmina Lipno – Tutti Frutti
9.45 Cannabis – Ludki
10.30 WOPR Lipno – Auto Komis 
Lewiccy
Pauza: Terazlipno

WyNIKI V KOlejKI:
Terazlipno – Tutti Frutti 8:3
Cannabis – WOPR Lipno 3:6
Gmina Lipno – Ludki 7:0
Pauza: Auto Komis Lewiccy

Aktualna tabela
Lp. Nazwa Mecze Punkty Zwycięstwa Porażki Remisy Bramki
1. TERAZLIPNO 5 12 4 1 0 22:11

2. GMINA LIPNO 4 10 3 0 1 17:7

3. WOPR LIPNO 4 9 3 1 0 22:10

4. TUTTI FRUTTI 4 4 1 2 1 18:18

5. CANNABIS 5 4 1 3 1 12:18
6. AUTO KOMIS LEWICCY 4 4 1 2 1 12:12
7. LUDKI 4 0 0 4 0 1:28


