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Hala wreszcie 

wyremontowana!
SKĘPE  Zakończyły się roboty budowlane w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Skępem. Odbioru dokonała już straż po-
żarna i sanepid, trwają procedury Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego. W ciągu dwóch tygodni nowoczesny obiekt 
powinien zostać przywrócony skępianom do użytkowania
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– Hala została już zgłoszo-
na do odbioru – informuje bur-
mistrz Skępego Piotr Wojciechow-
ski. – Odbioru dokonała już straż 
i sanepid, w toku są procedury 
powiatowego inspektora nadzo-
ru budowlanego, które mają po-
trwać około dwóch tygodni (in-
formacja z 27 marca – red.). Leży 
mi na sercu, żeby dzieci już ćwi-
czyły na tej sali. Chodzi nam o jak 

najszybsze od-
danie obiek-
tu, wcześniej 
nie sprzyjały 
warunki at-
mosferyczne, 
ale teraz już 
wszystko jest 
gotowe, cze-
kamy tylko na 
odbiór inspek-
tora nadzoru 
budowlanego. 
Remont hali 
był niespo-
dziewany dla 
naszego bu-
dżetu, odbył 
się kosztem 
i n w e s t y c j i , 
które mogły 
być w mie-

ście i gminie Skępe zrobione. 
Korzystanie z hali mogło się źle 
skończyć. A jest to jedna z pięk-
niejszych hal w powiecie i wo-
jewództwie, taka jest opinia fa-
chowców.

Decyzja budowlana 
pilnie oczekiwana
Chodzi o przywrócenie hali 

sportowej do użytkowania, a to 
wymaga odpowiednich pozwo-

leń uprawnionych do tego służb. 
Obiekt nie tylko nie był użytko-
wany we właściwym celu przez 
niemal dwa lata, ale został zmo-
dernizowany i wyremontowa-
ny tak, by służył sportowcom, 
uczniom i nie zagrażał bezpie-
czeństwu. Pozytywnej decyzji 
możemy spodziewać się lada mo-
ment i wtedy nastąpi oddanie do 
użytku.

– Obiekt jest już gotowy od 
ponad dwóch tygodni, czekamy 
teraz tylko na procedury przy-
wrócenia do użytkowania – do-
daje Wojciechowski. – Hala zo-
stała remontowana w trudnych 
warunkach atmosferycznych i tu 
chcę podziękować firmie, która 
dołożyła wszelkich starań i wy-
remontowała halę, której miesz-
kańcy Skępego na pewno przez 
długi czas nie będą się wstydzić. 
Opinie jakie słyszę, choćby od 
fachowców z Bielska Białej za-
kładających podłogę, mówią, że 
jest to jeden z najbardziej nowo-
czesnych obiektów na naszym 
terenie.

Przypomnijmy, że hala zosta-
ła całkowicie wyłączona z użyt-
kowania 9 sierpnia 2016 roku.

Dokończenie na str. 8

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Tragedia na drodze. 
Zginęła 48-latka
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wielka-
nocną na drodze wojewódzkiej nr 562 w Strachoniu. 
48-letnia kierująca citroenem zjechała z drogi i ude-
rzyła w drzewo.

Do zdarzenia doszło w mi-
nioną niedzielę (01.04) około go-
dziny 8.35. Ze wstępnych ustaleń 
funkcjonariuszy wynikało, iż 48-
letnia kobieta kierująca citro-
enem z nieznanych przyczyn na 
łuku zjechała z drogi i uderzyła 
w przydrożne drzewo.

– W wyniku tego zdarzenia 
mieszkanka powiatu płockiego 
poniosła śmierć na miejscu. Ko-
bieta jechała sama – mówi sierż. 

szt. Katarzyna Sobocińska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lip-
nie.

Policjanci pracowali pod nad-
zorem prokuratora. Przeprowa-
dzili oględziny miejsca zdarzenia, 
zabezpieczyli ślady, przesłuchali 
świadków. W tej sprawie będzie 
prowadzone śledztwo, które wy-
jaśni okoliczności i przyczynę wy-
padku.

(ak), fot. KPP Lipno

GMINA LIPNO  Wjechał w busa PZTP

 Do zdarzenia z udziałem auta osobowego i busa Powiatowego Zakładu 
Transportu Publicznego doszło we wtorek rano w Tomaszewie.
 Około godziny 9.00 zderzyło się osobowe audi z mercedesem PZTP. 
Przyczyną zdarzenia było niezachowanie bezpiecznej odległości pomię-
dzy pojazdami przez kierującego audi. W efekcie osobówka wjechała w tył 
busa. Trzy osoby z audi trafiły do szpitala, jednak żadna nie odniosła po-
ważniejszych obrażeń. Nie było także poszkodowanych wśród pasażerów. 
Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Sprawca kolizji dostał mandat.

(ak), fot. archiwum
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Będzie losowanie dotacji
SkĘPe  20 marca mieszkańcy miasta i gminy licznie uczestniczyli w konferencji antysmogowej. Dowiedzie-
li się, jakie ogrzewanie wybierać i jak ograniczać ilość spalin oraz jak starać się o dofinansowanie wymiany 
źródła ciepła. – Wnioski można składać w urzędzie miasta i gminy do połowy kwietnia, a dofinansowanie 
w kwocie 4 tysięcy złotych otrzyma 10 osób wyłonionych w losowaniu – mówi Paweł Nierychlewski, ekspert 
ds. ogrzewania

W miniony wtorek sala kon-
ferencyjna skępskiego ratusza 
wypełniła się szczelnie miesz-
kańcami miasta i gminy zainte-
resowanymi walką ze smogiem, 
ale jeszcze bardziej otrzymaniem 
wsparcia finansowego na wymia-
nę źródła ciepła.

– Wciąż bardzo dużo jest 
w naszych wsiach kopciuchów, 
zwykłych pieców, czasem mocno 
przestarzałych, a mało tego są 
u nas mieszkańcy, którzy wciąż 
mają piece kaflowe, kuchnie wę-
glowe – wylicza pan Andrzej. 
– Problem jest więc ogromny 
i obawiam się, że dziesięć dofi-
nansowań tu nic nie zmieni.

4,29 mln zł 
na województwo
Biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców gminie Skępe, rze-
czywiście należy się dofinanso-
wanie w programie ECOpiec na 
wymianę dziesięciu pieców. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej ustalił 
bowiem wysokość dotacji dla po-
szczególnych gmin w naszym wo-
jewództwie w zależności od liczby 
mieszkańców. I tak gminy do 10 
tysięcy mieszkańców otrzymać 
mogą do 20 tysięcy złotych dota-
cji, gminy zamieszkane przez 10 
do 20 tysięcy mieszkańców – do 
30 tysięcy złotych, itd.

Celem programu prioryteto-
wego ECOpiec 2018 Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
jest walka ze smogiem poprzez 
wymianę źródeł ciepła zasila-
nych paliwami stałymi. Toruński 
fundusz przeznaczył na ten cel 
w 2018 roku 4,29 mln złotych, co 
przełoży się na 2145 pieców. Do-
finansowanie udzielane będzie 
w formie dotacji, w wysokości 2 
000 złotych do wymiany jedne-
go źródła ciepła w jednym lokalu 

mieszkalnym lub budynku miesz-
kalnym. Warunkiem koniecznym 
uzyskania dotacji jest udzielenie 
równocześnie dotacji przez gminę 
w wysokości minimum 2 000 zło-
tych do wymiany jednego pieca. 
Wnioskodawca na wkład własny 
może uzyskać pożyczkę. Opro-
centowanie pożyczki jest stałe 
i wynosi 3 procent w stosunku 
rocznym, a okres spłaty od 2 do 
5 lat. Beneficjentami programu 
są gminy i to właśnie władze sa-
morządowe mają zebrać wnioski 
od swoich mieszkańców, a potem 
wnioskować o dotację do fundu-
szu. Wnioski w WFOŚiGW będą 
przyjmowane od 1 marca do 31 
maja.

Dofinansowaniem, zgodnie 
z regulaminem WFOŚiGW w Toru-
niu, w kwocie co najmniej 4 tysię-
cy (2 tysiące WFOŚ w Toruniu i co 
najmniej 2 tysiące ratusz) objęta 
będzie wymiana pieca na paliwo 
stałe na ekologiczne źródło cie-
pła, czyli kotły elektryczne, gazo-
we, olejowe czy ekologiczne kotły 
na paliwa stałe albo podłączenie 
do sieci ciepłowniczej.

Zdecyduje ślepy los
– W mieście i gminie Skępe 

w ramach programu ECOpiec wy-
mienionych będzie w tym roku 
dziesięć źródeł ciepła – infor-
mował prowadzący konferencję 
Paweł Nierychlewski. – Wnioski 
można składać od 22 marca do 
połowy kwietnia. W kwietniu 
odbędzie się losowanie i dziesięć 
z wylosowanych osób otrzyma 
dotację w wysokości czterech 
tysięcy złotych, czyli dwa tysią-
ce z gminy i dwa tysiące z wo-
jewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska. We Włocławku zasto-
sowano zasadę kto pierwszy ten 
lepszy i listę 75 wnioskodawców 
zamknięto już 15 lutego.

W Skępem o wyborze dzie-

siątki szczęśliwców, którzy w tym 
roku otrzymają cztery tysiące 
złotych do wymiany źródła cie-
pła na ekologiczne ogrzewanie, 
gazowe, elektryczne, itp. zdecy-
duje ślepy los i będzie sprawiedli-
wie. Oczywiście gmina wszystko 
sprawdzi na miejscu, skompletuje 
szereg dokumentów, postara się 
o dotację z WFOŚiGW, sama do-
łoży ze swojej kasy 2 tysiące zł na 
każdy wymieniony kocioł, czyli 
w tym roku 20 tysięcy złotych, 
rozliczy przedsięwzięcie i wypłaci 
dotację. Dotacji nie można będzie 
otrzymać na ogrzewanie już wy-
mienione przed złożeniem wnio-
sku. Kto więc już wymienił piec, 
na dofinansowanie jako zwrot 
części kosztów nie ma co liczyć. 
Wnioskować może każdy, kto 
chce zainstalować ogrzewanie 
ekologiczne. Tyle, że dziesięć zli-
kwidowanych starych kominów 
to kropla w morzu ogromnych 
potrzeb.

ekspert może pomóc
– My szukamy na bieżąco ak-

tualnych ofert dofinansowania, 
a wszystko wskazuje na to, że 
tych programów będzie pojawiać 
się dużo – mówi Nierychlewski 
i zachęca. – Moim zdaniem pod 
koniec roku ruszą poważne pro-
gramy, bo Unia Europejska na-
kładać będzie duże kary, a Polska 
będzie musiała wdrożyć rozwią-
zania antysmogowe. Proszę więc 
zostawiać u nas swoje dane, a my 
znajdziemy ofertę i poinformuje-
my o możliwym dofinansowaniu 
w pojawiających się programach. 
Wypełniamy wnioski bez żadnych 
opłat, wycenimy inwestycję, do-
bierzemy ogrzewanie.

Wymienić można piec na 
ogrzewanie elektryczne, gazowe, 
groszkowe V generacji, pelletowe, 
pompy ciepła. Wybór jest duży, 
a ważne jest, by nowe kotły speł-

niały wskazane normy, czyli były 
kotłami V klasy. w 2014 roku w ra-
mach walki ze smogiem wprowa-
dzone zostały normy, od 2018 
roku  można montować tylko ko-
tły V klasy, od 2020 zaczną jeszcze 
funkcjonować etykiety energe-
tyczne. Kotły zasypowe z podaj-
nikiem można jeszcze nabywać 
do końca czerwca tego roku. Od 1 
lipca będą już tylko kotły V klasy.

– Taki piec będzie ważył dwa 
razy tyle co te stosowane obec-
nie – mówi Nierychlewski. – Są 
już miejsca, gdzie nie można palić 
miałem czy flotem. Za narusza-
nie zakazu grożą sankcje, kontro-
lować mogą służby wójtów czy 
burmistrzów, karać mandatami 
do 1500 złotych mogą policjanci. 
U nas w regionie jeszcze takich 
uchwał nie ma.

ubóstwo energetyczne
Kotły V klasy będą też więcej 

kosztować. I tak piec na drewno 
będzie kosztował od 4,5 tysiąca 
złotych, retortowy od 6,5 tys. zł, 
na pellet od 6 tysięcy złotych. Są 
już miejscowości w naszym kra-
ju, w których właściciele domów 
mogą liczyć na porządne wspar-
cie finansowe przy wymianie ko-
tła na nowoczesny lub ogrzewa-
nia na ekologiczne.

– W Zakopanem mieszkańcy 
otrzymują 300 złotych do 1 kw, 
ale nie więcej niż osiem tysięcy 
złotych na dom – mówi Paweł 
Nierychlewski. – Warto podkre-
ślić, że są to kwestie istotne, bo 
ogrzewanie mieszkań jest drogie, 
idzie na to średnio dziesięć pro-
cent naszych dochodów.

W 2014 roku aż 11,5 % lud-
ności naszego kraju mieszkało 
w niedogrzanych mieszkaniach. 
To dowód na ubóstwo energe-
tyczne, oszczędności jakie ludzie 
czynią z biedy i to w przypadku 
codziennego zakupu opału, a wy-
miana źródła ciepła to dodatko-
wy i nieporównywalnie większy 
koszt. Wsparcie finansowe rządu 
i samorządu jest więc konieczne 

i to na dużą skalę, w innym razie 
walka ze smogiem nie będzie mo-
gła być skuteczna.

Już oszczędzać powietrze 
i pieniądze

Dym z komina to niespalona 
część paliwa. Lepiej spalając wę-
giel czy drewno, mniej kopcimy 
i oszczędzamy 30 procent opału. 
Prowadzący skępską konferencję 
uczulał uczestników na technikę 
palenia w kotłach każdego rodza-
ju, a do mieszkańców trafiły spe-
cjalne broszury informacyjne.

– Tradycyjny piec też może 
mniej kopcić – przekonuje Pa-
weł Nierychlewski. – Technika 
palenia jest jedną z najważniej-
szych rzeczy. Możemy zlikwido-
wać smog niskiej emisji z dnia na 
dzień i jeszcze na tym zaoszczę-
dzić. Największym błędem jest 
włożenie do kotła bardzo dużej 
ilości opału i rozpalanie od dołu. 
Pamiętajmy o rozpalaniu w piecu 
od góry, a wtedy spalimy węgiel 
czy drewno bez dymu, oszczędzi-
my 30 procent opału. To właśnie 
według takiej zasady działają no-
woczesne kotły automatyczne.

Spalanie zależy też od rodzaju 
opału. Węgiel to 70 procent części 
stałe, 30 procent gazy. Drewno: 
70 procent gazy, 30 procent części 
stałe. Pellet natomiast daje tylko 
1 procent odpadów i to nadają-
cych się do zużycia jako nawóz. 
Z tony pelletu zostaje tylko 10 kg 
odpadu. Z tony ekogroszku zosta-
je natomiast 200 kg odpadu.

Szczegółowych informa-
cji o technice palenia, walce ze 
smogiem, dostępnych na rynku 
kotłach i systemach grzewczych 
oraz dotacjach udziela prowadzą-
cy wtorkową konferencję Paweł 
Nierychlewski pod  nr tel. 516 023 
899. Szczegółowych informacji 
o tegorocznym programie ECO-
piec udzielają także pracownicy 
skępskiego ratusza.

Do tematu walki ze smogiem 
wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Na sesji pojawiły się także osoby zainteresowane tematem 
budowy chlewni w Piasecznie

Chcą posterunku
Na skutek reorganizacji struktur policji w Wielgiem 
od kilku lat nie ma posterunku policji. Ludzie chcą 
zmiany takiego stanu rzeczy.

Lipno

Oszukują „na policjanta”
W miniony czwartek na numer alarmowy policji zadzwoniła pracownica jednego 
z lipnowskich banków. Powiadomiła funkcjonariuszy, że ma podejrzenie popeł-
nienia oszustwa na klientce jej placówki. Dzięki temu mundurowi udaremnili 
próbę oszustwa metodą „na policjanta”.

Wielgie

Przeciwnicy chlewni złożyli petycję
WIELGIE  Choć ewentualna inwestycja w Piasecznie jest bardzo odległa, to sprawa wciąż wzbudza duże 
kontrowersje. Do urzędu gminy wpłynęła petycja i podpisy przeciwników budowy chlewni. Temat zaist-
niał też na ostatniej sesji rady gminy

Reforma sprawiła, że poste-
runki w miejscowościach wielkości 
Wielgiego zniknęły. Wcześniej ta-
kowy w Wielgiem działał, a miesz-
kańcy czuli się bezpieczniej, mając 
na co dzień w pobliżu kilku eta-
towych policjantów. Po reformie 
mieszkańcami gminy Wielgie opie-
kują się dzielnicowi z posterunku 
w Dobrzyniu nad Wisłą. Nie jest 
tajemnicą, że ludzie woleliby mieć 
mundurowych bliżej i jako główny 
argument za tym wskazują czas 
dojazdu na interwencje.

Sprawę poruszono na ostatniej 
sesji redy gminy. – Czy wójt będzie 
wnioskował o przywrócenie nasze-
go posterunku? – padło pytanie do 
włodarzy gminy.

Okazuje się, że takie rozmo-
wy są w toku. I choć o przywróce-
nie posterunku będzie niezwykle 
trudno, to jest szansa na utworze-
nie punktu przyjęć interesantów. 
– Myślę, że komendant powiato-

wy przychyli się do mojej prośby 
i utworzymy właśnie taki punkt. 
Dzielnicowy miałby u nas swój 
pokój, gdzie mógłby przyjmować 
mieszkańców, zgłaszane od nich 
skargi, prowadzić przesłuchania, 
itd. Pomieszczenie chcemy wydzie-
lić jeszcze w kwietniu – mówi wójt 
Tadeusz Wiewiórski.

Choć jest to jakieś rozwiązanie, 
to trudno oprzeć się wrażeniu, że 
jednak niewystarczające. – Dzielni-
cowy skończy pracę i o 16 pójdzie 
do domu. A tu potrzeba policjan-
tów wieczorem, gdy odbywają się 
uliczne rajdy, albo jakieś podejrza-
ne transakcje w okolicy cmentarza 
– twierdz Stefan Pietrzakowski, 
sołtys Wielgiego.

Jego zdanie podzieliła część 
radnych. Ryszard Kurowski zapro-
ponował, że pomóc mógłby moni-
toring.

(ak)

Pracownica jednego z lipnow-
skich banków poinformowała dy-
żurnego miejscowej komendy, że 
ma podejrzenie próby oszustwa 
klientki banku. Schemat działania 
sprawców był taki sam jak w in-
nych tego typu przypadkach.

– Na numer stacjonarny 78-
letniej kobiety zadzwoniła osoba, 
która podała się za jej synową. 
Poinformowała, że miała wypadek 
drogowy i musi wypłacić pokrzyw-

dzonej osobie 180 tys. złotych, aby 
nie znaleźć się w areszcie. Następ-
nie słuchawkę telefonu przejął 
mężczyzna, który podał się za po-
licjanta i poinstruował kobietę, co 
ma zrobić, aby po cichu załatwić 
sprawę – mówi sierż. szt. Katarzy-
na Sobocińska z Komendy Powia-
towej Policji w Lipnie.

Dzięki czujności pracowni-
cy banku i szybkiej reakcji mun-
durowych udaremniono próbę 

oszustwa. Trwają czynności, które 
mają na celu ustalenie i zatrzy-
manie sprawców. Przy tej i in-
nych okazjach policja przypomina 
i przestrzega: policjant nigdy nie 
zadzwoni z informacją o prowa-
dzonej akcji; policja nigdy nie po-
prosi Cię o przekazanie komuś 
pieniędzy, przelaniu ich na konto 
lub pozostawienie w jakimś miej-
scu!

(ak), fot. ilustracyjne

O temacie planowanej budo-
wy chlewni na terenie kompleksu 
leśnego w Piasecznie możecie od 
początku regularnie czytać tylko 
w CLI. Inwestycje tego typu z ra-
cji na pewną uciążliwość zawsze 
budzą sprzeciw lokalnych środo-
wisk. Kwestia oszacowania bilansu 
zysków i strat powinna być decy-
dująca przy zapaleniu potencjal-
nemu inwestorowi zielonego bądź 
czerwonego światła na ulokowa-
nie w gminie Wielgie potężnego 
kapitału i produkcji zwierzęcej. 
A przypomnijmy po raz kolejny, że 
mowa o wartej co najmniej 80 mi-
lionów złotych inwestycji. Grupa 
Gobarto chce wybudować w Pia-
secznie chlewnię na 20 tysięcy 
warchlaków oraz fermę tuczu ma-

cior. Jeśli do tego dojdzie, realna 
perspektywa czasowa to 4-5 lat.

Jest petycja
Obecnie sprawa jest na etapie 

wstępnym i jak zaznacza wielic-
ki samorząd, nie zapadły jeszcze 
żadne decyzje w tej kwestii. Do 
tej pory były zapytania ze strony 
potencjalnego inwestora, oficjalny 
list otwarty do samorządu i je-
dyny jak dotychczas konkret dla 
mieszkańców, a więc spotkanie 
informacyjne z przedstawicielami 
Gobarto oraz spółki Commercial 
Investments, która jest właścicie-
lem terenu dawnej ubojni zwie-
rząt.

Do urzędu gminy w Wielgiem 
wpłynęła już petycja mieszkań-
ców przeciwnych budowie chlew-

ni. Podpisało się pod nią 400 
osób. Sprawę poruszono również 
na czwartkowej sesji rady gminy, 
gdyż w jej programie był punkt 
dotyczący zmiany planów zago-
spodarowania przestrzennego m. 
in. w Piasecznie. Mieszkańcy są-
dzili, że chodzi właśnie o tereny 
pod ewentualną inwestycję. Ale 
jak wyjaśnili włodarze gminy, rad-
ni głosowali nad planami dotyczą-
cymi innych działek. W sprawie 
chlewni nie ma na razie żadnego 
postępu. Mimo to nie zabrakło py-
tań gości właśnie w tym temacie.

Są pytania
– Czy gmina zleciła badanie 

oddziaływania takiego obiektu 
na środowisko? Co z pobliskim je-
ziorem? Co ze stacją uzdatniania 
wody? Wystarczy jedna awaria 
i będziemy mieć zdegradowane 
środowisko – przekonywał obec-
ny na sesji mieszkaniec gminy 
Wielgie.

W odpowiedzi zastępca wój-
ta Jan Wadoń wyjaśnił, że takie 
badania zleca potencjalny inwe-
stor, a wykonuje je zewnętrzna, 
niezależna firma. Samo to oraz 
opinia służb ochrony środowiska 
to minimum dwa lata i nie jest 
to w żadnym stopniu zależne od 
gminy. Miejscowy samorząd ma 
tylko jedno zadanie i na takim 
etapie może inwestycję przyjąć 
lub zablokować. Chodzi o plan za-

gospodarowania przestrzennego.
Długa droga
– Wiele decyzji jest od nas 

niezależnych. Naszą rolą jest wy-
wołanie prac nad planem zago-
spodarowania przestrzennego. 
Tutaj niezbędnym elementem 
jest debata publiczna, możliwość 
składania uwag i konsultacje spo-
łeczne. Na koniec rada podejmie 
decyzję. Jeśli wszystkie procedury 
nie zostaną dochowane, wojewo-
da może cofnąć naszą uchwałę – 
wyjaśnia Jan Wadoń.

Obecni na sesji mieszkańcy 
mimo to nie odpuszczali. – Ro-
zumiem przesłanki ekonomiczne, 
ale to nieporównywalnie mniej od 
strat, które wywoła ta inwesty-
cja. Przez spadek wartości działek 
gmina narazi się na płacenie wiel-
kich odszkodowań – stwierdził 
mieszkaniec gminy.

– Rozumiem, że jest demo-
kracja i zdecyduje większość, ale 
gmina wydała pozwolenie na wy-
cinkę drzew w tym miejscu. Czy to 
nie jest przyzwolenie na budowę 
chlewni? Jeśli już teraz powiemy 
nie, inwestor odpuści – dodała 
obecna na sesji kobieta.

W kwestii wycinki drzew wójt 
Tadeusz Wiewiórski wyjaśnił, że 
właściciel działki wystąpił o po-
zwolenie, gdyż jest to teren rolny 
i wszystko odbywa się zgodnie 
z prawem. Ponadto właściciel ma 

obowiązek odtworzyć część drze-
wostanu poprzez nasadzenia.

Społeczny konsensus
Oczywiste jest, że z ewentu-

alnej inwestycji gmina odniesie 
wymierne korzyści. Ale jak twier-
dzą samorządowcy, nic nie będzie 
robione wbrew społeczeństwu. – 
Zyski z podatków i miejsca pracy 
dla mieszkańców są dla nas bar-
dzo ważne, ale kluczowy jest tutaj 
społeczny konsensus. Zgłaszają 
się do nas także mniejsi inwesto-
rzy zainteresowani podobnymi 
przedsięwzięciami. Zawsze bie-
rzemy pod uwagę głos społeczeń-
stwa i względy środowiskowe. Ale 
pamiętajmy, że musimy też szukać 
dochodów, żeby móc robić inwe-
stycje – mówi wójt Wiewiórski.

Na koniec padła propozycja 
przeprowadzenia w gminie refe-
rendum w sprawie budowy chlew-
ni w Piasecznie. Pytanie o formę 
plebiscytu i jego zasięg, bo mógł-
by obejmować np. zainteresowane 
miejscowości lub całą gminę. Aku-
rat pomysł zapytania szerszej gru-
py społecznej, a nie tylko najbar-
dziej zainteresowanych jest dobry 
i przez referendum ludzie mogą 
wskazać radnym, jaką podjąć de-
cyzję w kluczowym momencie. 
To wszystko jednak nadal melodia 
przyszłości.

Tekst i fot. (ak)
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taniej za śmieci
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Dobrzyńscy radni postanowili nieco 
ulżyć mieszkańcom miasta i gminy, obniżając opłatę za śmieci. 
Rzeczy w tym, że obniżka dotyczy jedynie rodzin jedno i dwu-
osobowych

Powiat

Powiat

Dobrzyń nad Wisłą

Podzielili kasę na kulturę
Zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na wykonanie w 2018r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Stop przemocy w rodzinie
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2023 został przyjęty.

Głowacki nowym 
wiceburmistrzem
W środę 28 marca burmistrz Jacek Waśko wręczył po-
wołanie na stanowisko swojego zastępcy Krzysztofo-
wi Głowackiemu. Dotychczasowa wiceburmistrz Ma-
rzena Niekraś objęła funkcję kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Trzeba podkreślić, że doświad-
czenia organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń z obszaru kultury 
zdobyte w poprzednim roku za-
owocowały tym, że otwarty kon-
kurs ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie kultury cie-
szył się także bardzo dużym zain-
teresowaniem w 2018 roku. W kon-

kursie wyłoniono 13 stowarzyszeń, 
z którymi zostaną zawarte umowy 
dotacyjne. Łącznie na ten cel za-
rząd powiatu w Lipnie przeznaczył 
62 tys. zł.

W ramach tej kwoty poszcze-
gólne organizacje otrzymały dota-
cje w wysokości:

– Klub Seniora „Koziołek”, Skę-

pe – 4.900,00 zł
– Stowarzyszenie KGW „Łę-

czanki”, Łąkie – 5.500,00 zł
– Klub Seniora „Nawojka”, Lip-

no – 5.500,00 zł
– Stowarzyszenie „Wierzbi-

czanki”, Wierzbick – 5.500,00 zł
– Stowarzyszenie „Nasze Karn-

kowo”, Karnkowo – 2.500,00 zł

– Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Okręgowy we Wło-
cławku – 2.100,00 zł

– Fundacja „Nowoczesny Ko-
nin”, Konin – 2.000,00 zł

– Koło Aktywnych Kobiet, 
Wioska – 5.000,00 zł

– Kabaret z Przymrużeniem 
Oka, Wielgie – 6.500,00 zł

– Stowarzyszenie Emerytów 
Gminy Chrostkowo – 3.500,00 zł

– Polski Związek Niewidomych 
Koło w Lipnie – 6.000,00 zł

– Stowarzyszenie Zielona Lipa, 
Lipno – 5.000,00 zł

– Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejo-
nowy w Lipnie – 8.000,00 zł.

– Niezmiernie cieszy nie tylko 
zainteresowanie otwartym konkur-
sem ofert, ale przede wszystkim to, 
że w jego rezultacie zostaną dofi-
nansowane bardzo ciekawe przed-
sięwzięcia, które nie tylko przy-
czyniają się do wzbogacenia oferty 
kulturalnej powiatu, ale również są 
doskonałą promocją naszych tra-
dycji i walorów w innych regionach. 
Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku podmioty ubiegające się o do-
tacje z budżetu powiatu przedsta-
wią równie nietuzinkowe, ciekawe 
i warte wsparcia pomysły – mówi 
starosta Krzysztof Baranowski.

(ak)

Przemoc w rodzinie jest zja-
wiskiem społecznym, które nisz-
czy człowieka niezależnie od jego 
pozycji społecznej lub ekonomicz-
nej. Stanowi problem, którego nie 
wolno lekceważyć, gdyż wpływa 
destrukcyjnie nie tylko na czło-
wieka będącego ofiarą przemocy, 
ale na całą jego rodzinę. Odbija 
się także na rolach i strukturach 
społecznych.

Podjęcie uchwały w tej spra-
wie jest obowiązkiem wynikają-
cym z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Do zadań 
własnych powiatu należy w szcze-
gólności opracowanie i realizacja 
powiatowego programu prze-

ciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie.

Opracowany program ma na 
celu zapewnienie wsparcia spe-
cjalistycznego rodzinom zagrożo-
nym wykluczeniem społecznym 
z powodu przemocy w rodzinie 
oraz tworzenie warunków do sku-
teczniejszego przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Obowią-
zujący dotychczas program obo-
wiązywał w latach 2012-2017, dla-
tego w celu zapewnienia ciągłości 
prowadzonych działań konieczne 
było opracowanie i przyjęcie no-
wego programu, który obowiązy-
wał będzie w latach 2018-2023.

– Dane statystyczne doty-
czące przemocy w rodzinie po-
twierdzają jego występowanie 
wśród rodzin na terenie powiatu 
lipnowskiego. Dlatego współpra-
cujemy z instytucjami realizują-
cymi zadania na rzecz przemocy 
w rodzinie oraz podejmujemy 
adekwatne i skuteczne działa-
nia mające na celu rozwiązanie 
tego problemu. Działania za-
warte w programie mają na celu 
poprawę sytuacji rodzin doznają-
cych przemocy, a także ochronę 
osób i rodzin zagrożonych tym 
zjawiskiem – wyjaśnia starosta 
Krzysztof Baranowski.

(ak)

Krzysztof Głowacki posia-
da tytuł magistra zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Ukończył również studia wyższe 
z zakresu administracji publicz-
nej oraz podyplomowe w za-
kresie: „Zarządzanie i ewaluacja 
projektami współfinansowanymi 
ze środków Unii Europejskiej”. 
Ponadto jest absolwentem stu-
diów doktoranckich na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Posiada bogate doświad-
czenie w pracy w administracji 
samorządowej oraz doradztwie 
w obszarze oceny i zarządzania 
projektami.

Głowacki od 2016 r. kierował 
Referatem Pozyskiwania Fun-
duszy Zewnętrznych i Rozwoju 
Gminy w Urzędzie Miasta i Gmi-

ny Dobrzyń nad Wisłą. Wcześniej 
pracował m. in. w starostwie po-
wiatowym oraz urzędzie miasta 
w Płocku, a także w samorządo-
wej wojewódzkiej instytucji kul-
tury jako wicedyrektor ds. inwe-
stycji, gdzie zarządzał projektami 
infrastrukturalnymi, współfinan-
sowanymi ze środków UE. Jako 
ekspert ds. funduszy UE współ-
pracował z organami administra-
cji centralnej i regionalnej, a tak-
że Komisją Europejską.

Prywatnie nowy zastępca 
Jacka Waśko interesuje się ekono-
mią i polityką międzynarodową. 
Czynnie uprawia siatkówkę i ko-
szykówkę. Ma 39 lat, jest żonaty, 
ma 1 dziecko.

(ak)
fot. UMiG 

Dobrzyń nad Wisłą

Kwestia opłat za odbiór odpa-
dów komunalnych jest jedną z naj-
częściej poruszanych w dobrzyń-
skim samorządzie. Gdy w życie 
weszła słynna „ustawa śmiecio-
wa” większość gmin zdecydowała, 
by naliczanie opłat odbywało się 
w sposób proporcjonalny zależ-
nie od liczby mieszkańców w go-
spodarstwach domowych. Jedną 
stawkę należało więc pomnożyć 
przez ilość osób i tak otrzymywa-
ło się rachunek.

W Dobrzyniu przyjęli jednak 
sposób kombinacyjny, stawiają-
cy w uprzywilejowanej sytuacji 
rodziny wielodzietne. Im liczniej-

sza rodziny, tym stawka w prze-
liczeniu na mieszkańca malała. 
Ale część radnych domagała się 
zmian, biorąc w obronę najmniej-
sze rodziny. – To są często emery-
ci, renciści, a więc ludzie najbied-
niejsi. Oni powinni płacić mniej 
– niejednokrotnie przekonywał 
radny Henryk Domeradzki. – My 
bijemy jakieś rekordy w opłatach 
za śmieci – dodał na ostatniej se-
sji.

Przypomnijmy, że po ostat-
nim przetargu odbiorem odpa-
dów na terenie miasta i gminy 
zajmuje się firma Remondis. Jak 
wiadomo ona ma umowę z gminą 

i to ratusz jej płaci. Urząd ściąga 
zaś opłaty od mieszkańców, a sys-
tem musie się sam finansować, 
to znaczy, że gmina nie może do 
niego dopłacać. Sprawę dyskuto-
wano na komisjach. Burmistrz Ja-
cek Waśko proponował, by w go-
spodarstwach jednoosobowych 
zmniejszyć opłatę z 18 do 16 zł. 
Rada poszła dalej i na ostatniej se-
sji zaproponowała 15 zł. Ponadto 
dla gospodarstw dwuosobowych 
zaproponowano 32 zamiast 36 zł.

Choć sprawa ponownie wywo-
łała dyskusję, uchwałę zmieniającą 
stawki przyjęto. Gwoli uzupełnie-
nia dodajmy, że pozostałe nie-
zmienione stawki wynoszą: 40 zł 
dla gospodarstw trzyosobowych, 
44 zł dla czteroosobowych, 53 zł 
dla pięcioosobowych oraz 59 zł dla 
sześcioosobowych i większych.

(ak), fot. ilustracyjne
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Powiat lipnowski podobnie jak w roku ubiegłym 
ogłosił w 2018 roku otwarty konkurs ofert na realiza-
cję zadania publicznego w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu.

Gmina Lipno

99 tys. zł dla klubów 
sportowych

Pomoc dla dwóch sołectw
Jakie długofalowe cele ma gmina Lipno? Odpowiedzi na to pytanie poszukaliśmy 
w Programie Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021. Wytypowano dwa 
najbardziej zdegradowane tereny, które mają być objęte szczególną pomocą.

Powiat

Kwota na to zadanie była wyż-
sza niż w roku ubiegłym, ale też 
i zainteresowanie było większe 
wśród klubów sportowych. Na po-
siedzeniu zarządu 15 marca doko-
nano podziału środków. Dokładnie 
19 podmiotów otrzymało w sumie 
99 tysięcy złotych. Pieniądze te po-
mogą w organizacji imprez sporto-
wych, szkoleniu dzieci i młodzieży 
i bieżącym funkcjonowaniu klubów 
i stowarzyszeń. Lista dotacji:

– Klub Pływacki „NEMO” Lipno 
– 5 000,00 zł

– UKS „Wisełka Centrum” Do-
brzyń nad Wisłą – 4 000,00 zł

– Lipnowski Klub Strzelecki 
„VIS” Lipno – 7 000,00 zł

– Centrum Sztuk Walki w Lip-
nie – 2 500,00 zł

– Uczniowski Klub Sportowy 
„START” w Lipnie – 2 000,00 zł

– Lipnowski Klub Strzelecki 
„JASTRZĄB” w Lipnie – 17 000,00 
zł

– Dobrzyński Klub Żeglarski 
w Dobrzyniu nad Wisłą – 3 000,00 
zł

– Gminny Klub Sportowy „Ki-
kolanka” w Kikole – 5 000,00 zł

– Lipnowski Klub Kyokushin 
Karate w Lipnie – 3 500,00 zł

– Włocławski Klub Biegacza 

„MARATOŃCZYK” we Włocławku – 
2 000,00 zł

– Klub Sportowy „Wisła” w Do-
brzyniu nad Wisłą – 7 000,00 zł

– Klub Sportowo–Rekreacyjny 
„OGOŃCZYK” w Kikole – 3 000,00 
zł

– Ludowy Zespół Sportowy 
„WIŚLANIN” Bobrowniki – 5 000,00 
zł

– Ludowy Zespół Sportowy 
w Jastrzębiu – 6 000,00 zł

– Uczniowski Klub Sportowy 
Lipno – 2 000,00 zł

– Gminny Zespół Sporto-
wy „Tłuchowia” w Tłuchowie – 5 
000,00 zł

– „Team Volley Chalin” w Chali-
nie – 2 000,00 zł

– Miejski Klub Sportowy 
„MIEŃ” Lipno – 8 000,00 zł

– Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Lipnie – 11 000,00 zł

– Konkurs cieszył się tak du-
żym zainteresowaniem, że trudno 
nam było dokonać szybkiego po-
działu środków. Wierzę, że przyzna-
ne pieniądze pomogą w realizacji 
zadań, które kluby mają założone 
na ten rok do realizacji – mówi sta-
rosta Krzysztof Baranowski.

(ak)

Obecnie głównymi proble-
mami gminy Lipno są: duża ilość 
mieszkańców korzystających z po-
mocy społecznej, starzejące się 
społeczeństwo, niski wskaźnik 
przedsiębiorczości i integracji spo-
łeczności lokalnej. Przeprowadzo-
no dokładną analizę i wytypowano 
dwa sołectwa. Są to obszary, na 
których zdiagnozowana została 
wzmożona koncentracja negatyw-
nych zjawisk. Chodzi o Brzeźno 
i Ostrowite. W związku z tym, te 
właśnie sołectwa objęto obszarem 
rewitalizacji.

– Z jednej strony cieszy mnie 
to, że wytypowano z terenu naszej 
gminy tylko dwa sołectwa, które 
kwalifikują się do udzielenia wspar-
cia w ramach tego programu, bo 
przecież jest ich tak wiele. W pro-
gramie rewitalizacji zawarliśmy 
nasze pomysły na poprawę życia 
mieszkańców tych terenów i bę-
dziemy je sukcesywnie realizować 
– zapewnia Andrzej Szychulski, 
wójt gminy Lipno.

Ubóstwo i bezrobocie
W dokumencie znajduje się in-

formacja, że w sołectwie Brzeźno 
87 osób korzysta z pomocy spo-
łecznej, co stanowiło 19,59 proc. 
osób korzystających z pomocy 
społecznej w ogólnej liczbie miesz-
kańców tego sołectwa. Natomiast 
w sołectwie Ostrowite liczba ta 
wynosiła 89, co stanowiło 22,59 
proc. ogólnej liczby ludności sołec-

twa. Największa liczba osób została 
objęta pomocą z powodu ubóstwa, 
a następnie z powodu bezrobocia, 
a także niepełnosprawności czy al-
koholizmu. Na obszarze wybranym 
do rewitalizacji brakuje różnego 
rodzaju form organizacji czasu 
mieszkańcom, które pomogłyby 
w ich integracji, rozwijaniu zainte-
resowań i podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych. To ma się wkrótce 
zmienić.

Będzie klub seniora?
Jednym z pomysłów, który ma 

być realizowany od 2019 do 2021 
roku, jest utworzenie klubu senio-
ra, który ma wpłynąć na aktywiza-
cję społeczną osób starszych i ich 
integrację z innymi mieszkańcami.

– Realizowane w ramach klubu 
seniora zajęcia pozwolą na rozwój 
mieszkańców, poprawę ich kondy-
cji psychiczno-fizycznej, co przeło-
ży się na pozytywne zmiany i ich 
łatwiejsze funkcjonowanie w życiu 
codziennym. Ważnym aspektem 
jest również budowanie więzi mię-
dzypokoleniowej, wpływającej na 
wzajemnie zrozumienie i popra-
wę relacji społecznych – czytamy 
w programie rewitalizacyjnym.

W ramach klubu seniora orga-
nizowane będą zajęcia edukacyjne, 
rozwijające pasje i zainteresowa-
nia, kursy komputerowe, spotka-
nia integracyjne, zajęcia sportowe 
i rehabilitacyjne. Oferta zostanie 
skierowana nie tylko do seniorów, 

ale także do całych rodzin. Dla nich 
również organizowane będą zajęcia 
aktywizująco–integrujące.

Głównie rolnicy
Mieszkańcy tych sołectw zaj-

mują się przede wszystkim hodow-
lą trzody chlewnej i bydła, a także 
rolnictwem. Zbyt niskie dochody 
uniemożliwiają im podjęcie i utrzy-
manie własnej działalności gospo-
darczej i skłaniają do korzystania 
z pomocy społecznej. Planuje się 
organizację zajęć aktywizujących 
społecznie i zawodowo, które mają 
przyczynić się do zmiany postaw 
życiowych. Wszystko to ma służyć 
zmniejszeniu ilości osób pobiera-
jących biernie zasiłki. Na tym nie 
koniec. Projekty związane z kre-
owaniem przedsiębiorczości i szko-
lenia zawodowe dla mieszkańców 
mają wpłynąć na ożywienie spo-
łeczno–gospodarcze. Odbywać się 
będą spotkania z przedsiębiorcami, 
kursy, porady prawne. 

Żeby integracja była możliwa, 
trzeba poprawić dostęp do budyn-
ków oraz jakość ich stanu technicz-
nego z wyposażeniem. Zaplanowa-
no modernizację świetlicy wiejskiej 
w Brzeźnie oraz przebudowę świe-
tlicy w Ostrowite wraz z przebudo-
wą drogi gminnej Ostrowite-Susze-
wo. Plan rewitalizacji w kwietniu 
trafi do akceptacji urzędu marszał-
kowskiego. Jeśli zyska aprobatę, za-
cznie być realizowany.

Natalia Chylińska-Żbikowska

Udało się znaleźć wykonawcę 
budowy Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w Zło-
topolu. Najkorzystniejszą ofertę 
(spośród czterech) złożyła firma 
Dynamic-Metal z Grębocina. Zreali-
zuje ona zadanie za prawie półtora 
miliona zł. PSZOK będzie się składał 
z sali o powierzchni prawie 514 m2, 
placu manewrowego – 2035 m2. 
Całość będzie ogrodzona.

W marcu rozstrzygnięto rów-
nież przetarg na dostawę wyposa-

żenia do punktów przedszkolnych 
w Trzebiegoszczu i Maliszewie. 
Obie placówki zyskają meble i po-
moce dydaktyczno-rozwojowe, np. 
krzesła i stoły, artykuły plastyczne, 
zabawki i materiały dydaktyczne, 
pianino, keyboard, a także urzą-
dzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, 
itp. Zamówienie realizowane jest 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. Większość pozycji prze-

targowych dostarczy firma Moje 
Bambino z Łodzi, natomiast po-
moce dydaktyczne Firma Usługo-
wo Handlowa ANNA z Gniezna, zaś  
Keyboard-Victor z Torunia.

Na tym jednak nie koniec in-
westycji w oświatę. Wyłoniono 
także wykonawcę, który podejmie 
się adaptacji budynku byłej szko-
ły podstawowej w Karnkowie na 
dwuoddziałowe publiczne przed-
szkole, które ma być uruchomio-
ne od września. Na ten cel gmina 
uzyskała 385 tys. zł dofinansowania 
w ramach RPO. Całość kosztować 
będzie 523 tys. zł.

Jeszcze w tym roku mieszkań-
cy będą się cieszyć z 11 nowych dróg 
o łącznej długości około 10 km. Na 
ich budowę przeznaczonych będzie 
ok. 6,8 mln zł. Planowana jest prze-
budowa m. in. drogi gminnej Wi-
chowo-Chełmica. Na ten cel zabez-
pieczono 395 tys. zł. Zamówienie 

obejmuje 598 metrów nawierzchni 
z betonu asfaltowego o szeroko-
ści 5 m. Na liście jest także droga 
gminna Chlebowo-Wolęcin o takiej 
samej szerokości i długości 612 me-
trów, która będzie realizowana za 
prawie 519 tys. zł.

Z kolei prawie 469 tys. zł pla-
nuje się wydać na przebudowę 
drogi gminnej Kolankowo-Karnko-
wo na odcinku 900 metrów o sze-
rokości 4,5 metra. Sporą inwestycją 
ma być także przebudowa drogi 
gminnej Złotopole-Konotopie reali-
zowana za ponad 901 tys. zł. Grun-
towny remont czeka drogę gminną 
Ostrowite-Szczepanki za około 707 
tys. zł. Pozytywnie zakończył się 
również przetarg na przebudowę 
drogi gminnej Chlebowo-Chodo-
rążek, której remont przebiegać 
będzie w dwóch etapach. W spe-
cyfikacji przetargowej znajdujemy 
informację, że chodzi o odcinek 

ok. 1300 metrów o szerokości 5,5 
m. Koszt tej inwestycji to ponad 
milion złotych. Udało się również 
wyłonić wykonawcę przebudowy 
drogi gminnej Popowo-Ostrowite. 
Zamówienie obejmuje wykonanie 
697 metrów nawierzchni z betonu 
asfaltowego o szerokości 5 m. Ca-
łość będzie kosztować prawie 390 
tys. zł. Na realizację czeka także ul. 
Sierpecka w Lipnie. Wartość tego 
zadania to z kolei ponad 326 tys. zł.

Na tym nie koniec planów 
inwestycyjnych. W kwietniu ogło-
szone mają zostać kolejne trzy 
przetargi. Obecnie trwają ostatnie 
czynności przy tworzeniu specyfi-
kacji. Będą one dotyczyć tras Cho-
dorążek-Makówiec, Krzyżówki-Ba-
rany oraz Popowo-Barany. Środki 
są już zabezpieczone w budżecie 
na ten cel.

Natalia Chylińska-Żbikowska 
fot. ilustracyjne

Ruszają kolejne inwestycje
GMINA LIPNO  Samorządowcy od początku roku rozstrzygnęli kilka przetargów, aby zaplanowane 
inwestycje w kwietniu mogły ruszyć pełną parą. Do połowy września prace powinny się zakończyć. Co 
do tego czasu się zmieni?
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Huczne obchody 
100-lecia
W Starostwie Powiatowym w Lipnie obyło się spotka-
nie Komitetu Honorowego ds. organizacji Powiato-
wych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści.

Dbają o najmłodszych
w czasie ostatniej sesji rady powiatu w Lipnie przyjęto Powiatowy Program Roz-
woju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2020.

Podzielili pieniądze dla 
niepełnosprawnych
Rada powiatu w Lipnie podzieliła pieniądze z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2018 roku. Łącznie było to 
940 tys. zł.

PowiatPowiat

Powiat Inicjatywa utworzenia komite-
tu związana jest z chęcią zaangażo-
wania jak najszerszej reprezentacji 
społeczeństwa powiatu lipnow-
skiego, dlatego też zaproszenia 
do udziału w jego pracach zostały 
wystosowane do szerokiego kręgu 
przedstawicieli władz samorzą-
dów gminnych w terenu powiatu, 
duchowieństwa, przedsiębiorców, 
zawodowej i ochotniczej stra-
ży pożarnej, policji, samorządów 
uczniowskich oraz przedstawicieli 
lokalnych środowisk artystycz-
nych.

Członkowie komitetu zgodnie 
stanęli na stanowisku, że upamięt-
nienie jubileuszu 100-lecia od-
zyskania niepodległości wymaga 
szczególnej oprawy, dlatego też zo-
stanie opracowany harmonogram 

uroczystości obejmujący wydarze-
nia z każdej gminy, które komitet 
honorowy obejmie swoim patro-
natem, nadając mu rangę uroczy-
stości powiatowych. Podczas spo-
tkania zostały wstępnie omówione 
propozycje takich wydarzeń, będą 
to m. in. uroczystości z okazji świąt 
państwowych, koncerty, ale rów-
nież zawody sportowe, konkursy 
skierowane do dzieci i młodzieży, 
wystawy, akademie okolicznościo-
we i wiele innych zróżnicowanych 
pod względem formy. 

W najbliższym czasie członko-
wie komitetu zgłoszą propozycję 
imprez gminnych, które chcieliby 
ująć w kalendarium powiatowych 
obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

(ak), fot. nadesłane

Opracowany program ma na 
celu stworzenie zintegrowanych 
działań różnych instytucji nakie-
rowanych na rodziny zastępcze 
i placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze, ale także na rodziny 
biologiczne wymagające wspar-
cia w podejmowanych działa-
niach umożliwiających powrót 
dziecka do domu rodzinnego. 
Ponadto program ma charakter 
poszerzający i uzupełniający ist-
niejące już formy pomocy świad-
czone przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lipnie ro-
dzinom zastępczym oraz usa-
modzielnianym wychowankom 
i wychodzi naprzeciw specy-
ficznym potrzebom tych rodzin 
i osób.

Przyjęty 6 marca 2015r. 
Powiatowy Program Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Lipnowskim obejmował lata 
2015-2017, dlatego konieczne 
było podjęcie przez radę kolejnej 
uchwały, obejmującej tym razem 
lata 2018-2020, co pozwoli na za-
pewnienie ciągłości we wspiera-
niu i rozwoju pieczy zastępczej, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
pomocy rodzinie.

Powiatowy program został 
opracowany zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, która regu-
luje zasady i formy wspierania 
rodziny przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuń-

czo-wychowawczych oraz spra-
wowaniu pieczy zastępczej.

– Podstawowym celem przy-
jętego przez nas programu jest 
dobro dzieci, które potrzebują 
szczególnej ochrony i pomocy 
ze strony dorosłych, środowiska 
rodzinnego, atmosfery szczęścia, 
miłości i zrozumienia, troska 
o ich harmonijny rozwój i przy-
szłą samodzielność życiową oraz 
ochrona ich praw i wolności. 
Chodzi także o dobro rodziny, 
która stanowi podstawową ko-
mórkę społeczną oraz natural-
ne środowisko rozwoju, a także 
dobro wszystkich jej członków, 
w szczególności dzieci – mówi 
starosta Krzysztof Baranowski.

(ak)

Na zobowiązania dotyczą-
ce kosztów działania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Lipnie prze-
znaczono kwotę 479 tys. zł, na do-
finansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opieku-

nów w turnusach rehabilitacyjnych 
229 tys. zł, zaś 30 tys. zł przezna-
czono na dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowo 
na dofinansowanie zaopatrzenia 

Kwalifikacja wojskowa odby-
wała się w budynku Cechu Rze-
miosł Różnych Małych i Średnich 
Przedsiębiorców w Lipnie przy 
ul. plac 11 Listopada 10. Celem 
kwalifikacji jest ustalenie zdol-
ności do czynnej służby wojsko-
wej osób podlegających temu 

obowiązkowi oraz osób zgłasza-
jących się w trybie ochotniczym 
do pełnienia służby wojskowej, 
które w tym roku kończą 19 lat.

Obowiązkowi stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej 
podlegali: mężczyźni urodzeni 
w 1999 roku; mężczyźni urodze-

skowej.
Na komisję wezwane zosta-

ły też kobiety urodzone w latach 
1994-1999, posiadające kwali-
fikacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej oraz kobiety 
pobierające naukę w celu uzy-
skania tych kwalifikacji. Chodzi-
ło o kobiety, które w roku szkol-
nym lub akademickim 2017/2018 
kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i wete-
rynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące 
studentkami lub absolwentka-
mi tych szkół lub kierunków 
takich jak: analityka medyczna, 
farmacja, lekarski, lekarsko-
dentystyczny, pielęgniarstwo, 
psychologia, ratownictwo me-
dyczne, weterynaria. W gronie 
tym były też osoby, które ukoń-
czyły 18. rok życia i zgłosiły się 

ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

W naszym powiecie przed 
komisją stanęło 407 mężczyzn 
i 13 kobiet, w tym z roczni-
ka podstawowego (1999) – 378 
osób. Kategorię A otrzymało 340 
mężczyzn, kat. B – 2, D – 16, E – 
20. Wśród mężczyzn urodzonych 
przed 1999 rokiem 10 otrzyma-
ło kat. A, natomiast do każdej 
z pozostałych kategorii tj. B, D, 
E zakwalifikowano po jednym 
mężczyźnie.

Komisja oceniła także zdol-
ność do służby 13 kobiet z na-
szego powiatu (w tym 7 ochot-
niczek), z których 12 otrzymało 
kat. A, a jedna kat. D.

(ak)
fot. ilustracyjne

ni w latach 1994-1998, którzy 
nie posiadają określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby 
wojskowej. Były to także osoby 
urodzone w latach 1997-1998, 
które: zostały uznane przez po-
wiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres 
tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem kwalifikacji woj-
skowej; zostały uznane przez 
powiatowe komisje lekarskie 
za czasowo niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej ze wzglę-
du na stan zdrowia, jeżeli okres 
tej niezdolności upływa po za-
kończeniu kwalifikacji wojsko-
wej i osoby te złożyły wniosek 
o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji woj-

Ponad 400 osób zdolnych do służby
POWIAT  Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej została ona przeprowadzona na 
terenie powiatu lipnowskiego w okresie od 19 lutego do 14 marca 2018 r.

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmio-
ty ortopedyczne i środki pomocni-
cze przeznaczono 200 tys. zł.

Proponowany podział środków 
został pozytywnie zaopiniowany 
przez Powiatową Społeczną Radę 
ds. Osób Niepełnosprawnych. – 
Chciałbym zaznaczyć, że jeśli otrzy-
mamy dodatkowe środki z PFRON, 
możliwe jest, że zostaną one prze-
znaczone na dofinansowanie li-
kwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicz-
nych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnospraw-
nych, czyli na bardzo popularne 
w ubiegłych latach łazienki i kom-
putery – mówi starosta Krzysztof 
Baranowski.

(ak)
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Grupa „Gwiazdki” pod opie-
ką Katarzyny Zwolińskiej oraz 
Małgorzaty Statkiewicz-Zalew-
skiej wspólnie z uczestnikami 
ŚDS miała możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach plastycz-
nych. Zajęcia przyjęte zostały 
z gorącą aprobatą przybyłych 
dzieci, które chętnie i z uwagą 
ozdabiały pisanki oraz wielka-
nocne zajączki pod okiem i kie-
runkiem uczestników ŚDS, wy-

Przyjedzie 
wicemarszałek Sejmu
LIPNO/REGION  W czwartek 5 kwietnia w sali Cechu Rze-
miosł Różnych w Lipnie odbędzie się spotkanie z posłem na 
sejm RP, a obecnie wicemarszałkiem sejmu Małgorzatą Ki-
dawą-Błońską

Spotkanie z parlamenta-
rzystką rozpocznie się o godzinie 
17.00. Będzie szansa na rozmo-
wę ze znaną i popularną w ca-
łym kraju posłanką Platformy 
Obywatelskiej, zadawanie pytań, 
zwrócenie uwagi na wszelkie bo-
lączki.

– Spotkanie odbędzie się 
w budynku Cechu Rzemiosł Róż-
nych Małych i Średnich Przedsię-

biorców przy placu 11 Listopada 
10 w Lipnie – mówi szef Plat-
formy Obywatelskie w powie-
cie lipnowskim Jerzy Kowalski. 
– Lipno znalazło się na mapie 
ogólnopolskich spotkań klubów 
obywatelskich naszych parla-
mentarzystów, jest więc okazja 
na osobiste poznanie posłów, 
wysłuchanie ich i rozmowę. Tym 
razem będziemy gościć u nas 

Małgorzatę Kidawę-Błońską, wi-
cemarszałka sejmu. Spotkanie 
jest przeznaczone dla mieszkań-
ców, dlatego zapraszamy każde-
go. Warto przyjść i porozmawiać. 
Zaczynamy o godzinie 17.00.

Warto skorzystać z okazji 
i osobiście poznać wicemarsza-
łek sejmu Małgorzatę Kidawę-
Błońską.

Lidia Jagielska

Gmina Kikół

Warsztaty plastyczne 
w Koniczynce
W minionym tygodniu Środowiskowy Domu Samo-
pomocy „Koniczynka” w Suminie odwiedziły dzieci 
z Przedszkola Publicznego „Kraina Bajek” w Kikole.

Kikół

Rękodzielnicy w akcji
We wtorek 27 marca w świetlicy wiejskiej w Kikole odbyło się drugie spotkanie 
członków Koła Rękodzieła Artystycznego działającego przy Ośrodku Kultury Gmi-
ny Kikół.

Nowo zawiązana organizacja 
ma się doskonale, a jej członko-
wie są bardzo aktywni. Choć ofi-
cjalnie działają od niedawna, to 
spotkali się już po raz kolejny, by 
połączyć przyjemne z pożytecz-
nym. Już teraz można zaryzy-
kować stwierdzenie, że pomysł 
utworzenia koła był przysło-
wiowym strzałem w dziesiątkę. 
Co tym razem przykuło uwagę 
rękodzielników?

– Uczestnicy zajęć wykorzy-
stują również w domu nabyte 
podczas warsztatów umiejętno-
ści, a także sami szukają inspi-
racji i wykonują ozdoby, które 
prezentują podczas wspólnych 
spotkań – podsumowuje Krzysz-
tof Kończalski, p. o. dyrektora 
Ośrodka Kultury Gminy Kikół.

(ak), fot. nadesłane

Święcili pokarmy
Tradycji wielkanocnej musiało stać się za dość, dla-
tego w Kikole oraz innych miejscowościach gminy 
odbywało się przed Wielkanocą tradycyjne święcenie 
pokarmów.

Gmina Kikół

Świecenie pokarmów w ko-
ściele w Kikole odbywało się 
w wielką sobotę od godz. 9.00 
do 13.00 co godzinę. W kaplicy 
w Grodzeniu mieszkańcy mogli 
skorzystać ze święcenia o godz. 

9.00, zaś w Konotopiu o godz. 
9.30. Święcenia dokonali miej-
scowi księża: Marek Mrówczyń-
ski i Krzysztof Maciaszek.

(ak), fot. nadesłane

chowawców oraz instruktorów.
– Wspaniałe relacje jakie za-

istniały w trakcie zajęć, wzajem-
na sympatia, szacunek i mnó-
stwo uśmiechu zaowocowały 
pięknymi, pełnymi kolorów pra-
cami. Zajęcia zakończyliśmy 
słodkim poczęstunkiem przy-
gotowanym przez naszą załogę 
– mówi Iwona Rempuszewska, 
kierownik „Koniczynki”.

(ak), fot. nadesłane
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Hala wreszcie wyremontowana!
Skępe

Dokończenie ze str. 1
Na 14-letnim wtedy obiekcie za-
wisły kartki z informacją: „Prze-
bywanie w pobliżu hali grozi 
utratą zdrowia lub śmiercią!!!”. 
Ogólny stan techniczny hali skło-
nił Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Lipnie do 
wydania takiej decyzji. Szczegó-
łowy opis usterek zawiera eks-
pertyza budowlana, ale wiadomo, 
że w hali szwankowała zarówno 
konstrukcja obiektu jak i funda-
menty, posadzki. Były rysy, pęk-
nięcia. Bez remontu, zdaniem 
inspektora, hala nie mogła być 
użytkowana.

Ludzie anonimy piszą
– Za obiektem czekają dzieci, 
mieszkańcy i radni, którym też 
dziękuję za decyzje pozwalają-
ce na w miarę sprawne i szybkie 
wyremontowanie hali. Niestety 
tak jak było od samego początku, 
tak jest i teraz, bo są osoby, które 
nie są zainteresowane oddaniem 
tego obiektu do użytkowania, 
ale pozostawieniem go w daw-
nym stanie. To granie tym obiek-
tem czy prowadzenie swoich, dla 
mnie kompletnie niezrozumia-
łych działań – zdradza burmistrz 
Wojciechowski. – Pisane są ano-
nimy po to tylko, by procedury 
przedłużały się. I nie mówię tego 
tylko tak sobie. Ja to mówię, żeby 
powiedzieć, że od samego począt-
ku, kiedy tylko dowiedziałem się 
o remoncie tej hali, o decyzji in-
spektora nadzoru budowlanego, 
to z niedowierzaniem pytałem 
dyrektora szkoły, czy to jest fakt, 
czy to jest prawda. To była praw-
da i tak jak powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego wyznaczył 
pewne zadania, tak trzeba było 
wykonać pewne rzeczy, zrobić 
projekty dostosowawcze. Kiedy 
poznałem kosztorys remontu tej 
hali, to mnie też zaczęło przera-
żać i też zdawałem sobie z tego 
sprawę, że samorząd Skępego, ja 
i radni stajemy przed najwięk-
szym wyzwaniem. I w wtedy były 
pewne wątpliwości, ale kiedy hala 
zaczęła być rozbierana, to tych 
wątpliwości już nie miałem bo 
to, co tam zostało zrobione, jest 
udokumentowane i każdy kto był 
tym zainteresowany, przychodził 

i oglądał. Przywołam tylko słowa 
inspektora nadzoru, fachowca 
reprezentującego miasto i gmi-
nę przy tej inwestycji, że trwanie 
w dalszym ciągu z taką halą do-
prowadziłoby prędzej czy później 
do nieszczęścia. Rozbiórka poka-
zała fakty i potrzebę głębokiego 
remontu.

Droga hala
Koszt remontu jest niewąt-

pliwie duży i to zarówno biorąc 
od uwagę możliwości budżetowe 
skępskiej kasy jak i wpompowa-
nie kolejnych milionów w 16-letni 
obiekt, czyli niemalże nowy. Koszt 
obecnie wykonanej naprawy wy-
niósł 3 miliony złotych. Ratusz 
otrzymał z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki dofinansowanie zada-
nia w kwocie 963 tysiące złotych, 
a to stanowi jedną trzecią remon-
tu hali (spośród 494 wniosków 
dofinansowanie dostało 185 pro-
jektów), co znacznie pomniejsza 
wydatek z samorządowej kasy i to 
jest doskonała wiadomość w tym 
niespodziewanym i ogromnym 
wydatku.

– Przyznaję i chcę przypo-
mnieć, że kilkanaście lat wstecz 
hala została wybudowana i to też 
za 3 miliony złotych – informuje 
burmistrz Piotr Wojciechowski. – 
Mówi się, że to kosztowało 3 mi-
liony, że w hali w Tłuchowie też są 
rysy. Ja byłem w hali w Tłuchowie, 
zobaczyłem jak wygląda i wiem, 
że nawet nie ma co porównać do 
tego, co było u nas. Takie są fak-
ty. Myślę, że nie będzie żadnych 
problemów z przywróceniem na-
szego obiektu do użytkowania, 
bo jest on przygotowany bardzo 
dobrze, ale jakiejś grupie osób na 
tym nie zależy.

Obiekt jest wyremontowa-
ny i spełnia wszelkie normy no-
woczesnych baz sportowych. 
Wszystkie zaplanowane robo-
ty budowlane, wykończeniowe 
i usprawniające funkcjonowanie 
nowoczesnych obiektów sporto-
wych zostały wykonane i zakoń-
czone, hala została wyposażona 
w klimatyzację. Po zakończeniu 
procedur kontrolno-odbiorczych 
niezbędnych do przywrócenia do 
użytkowania hali odbędzie się jej 
oddanie do użytku. To kwestia 

tygodnia, może dwóch. Wszyst-
ko zależy od terminów urzędo-
wych i przebiegu prac kontrol-
no-odbiorczych. Wiele wskazuje 
na to, że uczniowie już za kilka-
naście czy kilkadziesiąt dni będą 
normalnie dbać o swoją tężyznę 
fizyczną i rozwijać sportowe ta-
lenty w jednym z najnowocze-
śniejszych obiektów w powiecie.

Nowoczesna hala. 
Przed czy po remoncie?
– Burmistrz przypomina tu 

nam na sesji, że pan zakładający 
podłogę dawno tak nowoczesnej 
hali nie widział i to jest prawda, ja 
to zawsze mówiłem – mówi rad-
ny Krzysztof Suchocki. – Jest to 
hala nowoczesna, 15-letnia i tak 
jest, ale burmistrz nie może sobie 
teraz przypisać, że jak wymieni 
kawałek mokrego dachu, to halę 
wybudował od podstaw. Remont 
wszędzie wygląda tak samo, czy 
to w domu, czy w łazience. Jak 
zrobimy nowy dach czy podłogę, 
to nie znaczy, że pobudowaliśmy 
nowy dom, bo on jaki był, taki 
jest, tylko naprawiony. Burmistrz 
mówi, że jak rozbierał halę, wi-
dział różne zaniedbania, a ja py-
tam, co rozbierał oprócz dachu. 
Głównym zagrożeniem, tak nam 
się mówiło, była konstrukcja i po-
pękana ściana szczytowa. Mówiło 
się o klamrowaniu, o podłodze, 
o konstrukcji przede wszystkim, 
bo groziła kalectwem, nieszczę-
ściem, bóg wie czym. Pytam więc, 
co oprócz mokrego dachu tam zo-
stało zrobione?  Co z tą popękaną 
ścianą? Bo to, że przyszła firma 
i za pożyczone 3 miliony złotych 
zrobiła, a my będziemy to spła-
cać do 2021 roku, to nie można 
jako sukces przypisać ani burmi-
strzowi, ani radzie. Ktoś to będzie 
spłacał przez lata. Proszę chociaż 
o trochę informacji o wykona-
nych pracach, przede wszystkim 
o tej konstrukcji.

Halę sportową w Skępem 
remontowała, zgodnie z wyni-
kiem przetargu, spółka Revbud 
z Torunia, koszt to 3 mln złotych, 
a prace potrwać miały najpierw 
do 30 listopada 2017 roku. Zakres 
robót określony w umowie był 
ogromny. Remont miał na celu 
wzmocnienie konstrukcji całej 
hali, wymianę dachu (czyli dol-
nej i górnej warstwy blachy wraz 
z ociepleniem), przemurowa-
nie i termomodernizację ściany 
szczytowej od strony jeziora, czę-
ściowe przemurowanie cokołu, 
kompleksową wymiana posadz-
ki, wykonanie podłogi, wymianę 
stolarki okiennej, kompleksową 
wymianę instalacji elektrycznej 
i oświetleniowej oraz wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania 
i wentylacji w celu poprawy kom-
fortu termicznego tego obiektu. 
Potem urzędnicy skępskiego ra-
tusza na bieżąco relacjonowali 

postęp prac w hali. Szyki niewąt-
pliwie psuła zimowa aura, ter-
miny przesuwały się, ale zgodnie 
z wielokrotnymi zapewnieniami 
zarówno urzędników jak i burmi-
strza, w rozmowach z naszą re-
dakcją prowadzonych przy okazji 
publikacji kolejnych artykułów 
o remoncie hali, nie było żadnych 
problemów i wszystkie roboty 
przebiegały zgodnie z wyznaczo-
nym zarysem.

Czas dla budowlańców
– Ja nie jestem budowlań-

cem, ale z tego co wiem, hala 
została zrobiona zgodnie z pro-
jektem budowlanym – odpowia-
da Wojciechowski. – Firma, która 
wygrała ten przetarg, miała stwo-
rzyć projekt wykonawczy i to zro-
biła. I powtórzę słowa inspektora 
nadzoru, że zmiany czy poprawki, 
które zostały wykonane do dobre-
go projektu na jeszcze lepsze. In-
spektor nadzoru może przyjść na 
sesję i wyjaśnić szczegóły. Ja tylko 
przypominam radnemu Suchoc-
kiemu, ze mógł pan interesować 
się i obserwować rozbieraną halę 
i wtedy miałby pan odpowiedź na 
pytanie, jak ta hala wyglądała.

O tym, że ogólny stan tech-
niczny hali był zły i dlatego wy-
dany został zakaz jej użytkowa-
nia, mówił nam przed remontem 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Lipnie Andrzej 
Jasiński. Szczegółowy opis uste-
rek zawierała ekspertyza, chodzi-
ło zarówno o konstrukcję hali jak 
i fundamenty, posadzki. Inspek-
tor stwierdził też rysy i pęknięcia. 
Decyzja o zakazie użytkowania 
obiektu była w mocy od 9 sierp-
nia 2016 roku. Inspektor spraw-
dzał co jakiś czas, czy decyzja 
była przestrzegana, a samorząd 
zobowiązał się, po opracowaniu 
planu, wyremontować generalnie 
halę. Bez remontu hala nie mogła 
być użytkowana. Na budynku wi-
siały od lata 2016 roku informacje 
o decyzji Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego oraz 
ostrzeżenia o zakazie przebywa-
nia w pobliżu obiektu grożącego 
zawaleniem się.

– Został powołany inspektor 
nadzoru reprezentujący inwesto-
ra i jeśli radni uznają, że potrze-
bują szczegółowych informacji 
na temat remontu przeprowa-
dzonego, ja inspektora na kolejną 
sesję zaproszę i on na wszystkie 
pytania odpowie – mówi prze-
wodniczący rady miejskiej w Skę-
pem Ryszard Szewczyk. – Nie 
zadawajmy pytania, w jaki sposób 
została wzmocniona konstrukcja 
hali burmistrzowi. Na takie pyta-
nia może odpowiedzieć inspektor 
nadzoru.

Fachowiec w dziedzinie bu-
downictwa może i chętnie o za-
gadnieniach remontu obiektu 
będzie mówił, jeśli taka potrze-
ba zajdzie. A pewnie tak będzie, 
bo dyskusja wokół hali wciąż ma 
wyjątkowo wysoką temperaturę. 
Radny Suchocki nie odpuszcza 

i zarzuca włodarzowi rzucanie 
słów o kiepskim stanie hali w cza-
sie rozbiórki na wiatr, skoro na fa-
chu budowlanym się nie zna.

– Teraz jest inna technologia. 
Burmistrz zobaczył coś gołym 
okiem i zapłacił 3 miliony – irytu-
je się Suchocki. – Słusznie zauwa-
żył pan burmistrz, że są donosy 
i ja na pana miejscu bym się z do-
nosów cieszył. Było dość wylew-
nie mówione, jak ta hala kiesko 
wygląda, inspektor zamknął halę 
i teraz musi dokładnie to ocenić, 
co zostało zrobione. Satysfakcją 
dla nas wszystkich będzie to, że 
donosów będzie sto czy tysiąc 
i przyjdzie, powie, że mimo tylu 
donosów z halą jest wszystko 
w porządku i ją otwieramy. Lu-
dzie, którzy złożyli donosy, na 
pewno walczą o dobro dziecka tak 
jak burmistrz. W opozycji jestem 
tylko ja. Nie można mówić, że 
hala jest oddana do użytku, skoro 
inspektor jeszcze nie podpisał. Ja 
nie wiem, jaka podłoga tam jest, 
czy spełni wymogi i czy za rok bę-
dzie też dobra. Zostawmy wszyst-
ko do wyjaśnienia inspektorowi.

Założona w skępskiej hali 
podłoga jest taka, jak w szkole 
w Karnkowie. Tam, zgodnie z za-
pewnieniami przewodniczącego 
Szewczyka, funkcjonuje już sześć 
lat i sprawdza się dobrze. A waż-
ne jest to o tyle, że sposób użyt-
kowania jest podobny, bo chodzi 
o taki sam obiekt.

– Inspektor wiedział co robi, 
zamykając halę, więc teraz na 
pewno wyda odpowiednią decyzję 
po sprawdzeniu tego wszystkiego 
– kończy Piotr Wojciechowski.

Słowo od starosty
Na decyzję Powiatowego In-

spektora Nadzoru Budowlanego 
czeka burmistrz Skępego i spo-
łeczność szkoły oraz mieszkań-
cy. Zdecyduje stan techniczny, 
a nie anonimy. Mamy nadzieję, że 
już wkrótce opublikujemy rela-
cję z wydarzeń odbywających się 
w nowoczesnej hali. Bo uczniów 
czy skępskich sportowców naj-
bardziej interesuje to, czy mają 
gdzie trenować. Resztę zostawmy 
urzędnikom.

– Chcę przypomnieć, że Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego to jest mój pracownik 
i interweniował tu na wniosek, 
który wypłynął ze skępskiej jed-
nostki – mówił przysłuchujący się 
wrzącej dyskusji starosta lipnow-
ski Krzysztof Baranowski. – Mam 
nadzieję, że wszystko dobrze się 
skończy, bo to przecież korzyść 
dla samorządu. A 3 miliony zło-
tych to nie są małe pieniądze. Ja 
miałem to szczęście, że wybu-
dowałem halę pełnowymiarową 
przy liceum w Lipnie, murowaną, 
z widownią, z wielkimi szatniami, 
z prysznicami. Kosztowało mnie 
to 3,8 mln złotych. Z tym was zo-
stawiam.

Do tematu wrócimy.
Tekst i fot. 

Lidia Jagielska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Bezpłatne badanie

W poniedziałek 23 kwietnia przy pływalni miejskiej przy 
ul. Matejki 2a w Wąbrzeźnie stanie mammobus, w którym pa-
nie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatne bada-
nie piersi. Darmowa mammogra� a jest prowadzona w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 
Badanie jest refundowane dla pań w wieku 50-69 lat (co dwa 
lata) przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji programu otrzymały odpo-
wiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie 
lekarskie, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Można to 
zrobić pod nr. tel. 58 666 24 44 lub na stronie internetowej 
http://www.mammo.pl/formularz.

Renta specjalna dla Tomasza Komendy

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przy-

znaniu renty specjalnej Tomaszowi Komendzie, 

mężczyźnie, który niesłusznie spędził za kratkami 

18 lat. Pieniądze będą wypłacane do czasu, gdy 

Komenda uzyska odszkodowanie. 

– Nic nie wynagrodzi Panu Tomaszowi Komendzie 

cierpień, jakich doznał przez niesłuszne skazanie 

i pobyt w więzieniu. Ale sprawiedliwe państwo musi 

działać i musi mu pomóc. Podjąłem więc decyzję 

o przyznaniu Panu Tomaszowi renty specjalnej, do 

czasu aż uzyska odszkodowanie w sądzie – ogłosił 

na twitterze Mateusz Morawiecki. 

Mniej błędów dzięki e-składce

Od 1 stycznia wszystkie składki przedsiębiorca opłaca jed-
ną wpłatą na swój indywidualny numer rachunku składko-
wego (NRS). Kwotę przelewu ZUS księguje i automatycz-
nie przekazuje do odpowiedniego funduszu. Nowy sposób 
opłacania składek spowodował, że przelewy na konta ZUS 
wpływają niemal całkowicie bez błędów. W województwie 
kujawsko-pomorskim od początku roku tylko trzech przed-
siębiorców pomyliło się przy wpłacaniu składek do ZUS. 
W ubiegłym roku w całym kraju płatnicy składek śred-
nio miesięcznie popełniali 23 tys. błędów w przelewach. 
W każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postę-

powanie wyjaśniające. 

ZUS szkoli z e-ZLA

Od 1 lipca lekarze będą wystawiać zwol-nienia lekarskie tylko w formie elektro-nicznej (e-ZLA). Dzięki temu nie będzie trzeba dostarczać zwolnienia pracodaw-cy lub do ZUS-u (np. gdy prowadzimy działalność gospodarczą). Zakład zapra-sza na bezpłatne szkolenia z e-ZLA do inspektoratu w Lipnie, które odbędą się 6 i 20 kwietnia o 9.00. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 

Urlopy na dzieci 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina, że po naro-
dzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego 
urlopu. Są to: urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dodatkowo tylko 
mężczyznom przysługują 2 tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskie-
go. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wy-
łącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą. 
Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie czterech częściach. 
Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku ka-
lendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może 
odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie. 
Od stycznia do lutego z urlopów na dzieci skorzystało łącznie 
332,8 tys. rodziców, w tym 299 tys. kobiet i 33,7 tys. mężczyzn. 

Prezydent zawetował ustawę degradacyjną 

Andrzej Duda nie podpisał tzw. ustawy degra-
dacyjnej. Proponowane przepisy zakładały moż-
liwość pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy 
w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. 
KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa 
państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej. 
Prawo miało objąć także wszystkich członków 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy 
mieli stracić stopień wojskowy z mocy prawa.

Zgłoszenia tylko do piątku

Do 6 kwietnia można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w trzynastu 
kategoriach: gospodarka; fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; 
innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów 

wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp techniczny; edukacja; kultura; ochro-
na zdrowia; sport; ochrona środowiska naturalnego; działalność społeczna i zaan-
gażowanie na rzecz drugiego człowieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego 

oraz promocja województwa. Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, � zyczne, 

organizacje i instytucje gospodarcze i samorządy lokalne. Wnioski o przyznanie na-

grody (dostępne na stronie www. kujawsko-pomorskie.pl) należy złożyć osobiście 

w punkcie podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu lub przesyłać na adres: 

Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, do 6 kwietnia.
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Kwietniowe kontrole
HODOWLA  W całej Polsce rozpoczęła się akcja kontroli w go-
spodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Na co się przygo-
tować?

Od 1 kwietnia na terenie ca-
łego kraju obowiązują nowe za-
sady bioasekuracji. Do rolników 
trafiły ulotki z informacjami, 
na czym polegają obostrzenia. 
W akcję edukacyjną włączyły się 
lokalne samorządy oraz organi-
zacje rolnicze. 

Do skontrolowania jest 
niemal 200 tys. gospodarstw. 
W każdym z nich zostaną prze-

prowadzone dwie kontrole – tak 
przynajmniej zapowiadają służ-
by weterynaryjne. Najważniej-
sze podczas odwiedzin służb 
będzie sprawdzenie, czy świ-
nie są odizolowane od innych 
zwierząt i czy przed budynkiem 
gospodarczym wyłożono maty 
nasączone środkiem dezynfe-
kującym. Na bieżąco powinien 
być sprawdzany także sprzęt 

i odzież robocza. 
Jeśli gospodarz nie spełnia 

wymogów bioasekuracji, będzie 
miał pięć miesięcy na dostoso-
wanie się. Gdy po tym okresie 
ocena z kontroli będzie niska, 
może to skończyć się zakazem 
chowu świń w gospodarstwie 
i nakazem uboju tych, które 
tam się znajdują. 

(pw)

Bezpieczeństwo

Znak i Dobrosławy
Prasa zwijająca z docinaczem Z-597 firmy URSUS zo-
stała uhonorowana znakiem bezpieczeństwa KRUS. 
Kasa przyznaje także wyróżnienia w postaci statu-
etek Dobrosława.

Prasa z fabryki Ursus z Lu-
blina zwróciła na siebie uwagę 
kilkoma rozwiązaniami w zakre-
sie bezpieczeństwa. Pierwszym 
jest konstrukcja podbieracza, 
drugą podest przedni, który 
umożliwia bezpieczną obsługę. 
Ostatni plus to ukrycie wszyst-
kich ruchomych części i prze-

kładni łańcuchowych pod osło-
nami. Dzięki temu niemożliwe 
jest przypadkowe wciągnięcie 
rolnika w tryby maszyny. 

Trzy kolejne maszyny otrzy-
mały wyróżnienia Dobrosław. 
Pierwsza to rozpylacz ceramicz-
ny Agroplastu. Tu doceniono 
przede wszystkim równomier-

ność i dokładność oprysku. Ko-
siarka rotacyjna z grupy ORSI 
Group Polska wyróżnia się m.in. 
zabezpieczeniem mechanizmu 
roboczego, co maksymalizuje 
bezpieczeństwo każdego ruchu, 
nawet przy maksymalnej pręd-
kości roboczej. Nagroda trafiła 
też do twórców dwupłaszczowe-
go zbiornika Swimer z Torunia. 
Służy on do przechowywania 
paliw płynnych i cechuje się wy-
soką odpornością. Posiada także 
elektroniczne zabezpieczenia 
przed przepełnieniem i ultradź-
więkowy wskaźnik z czujnikiem 
przecieku.

(pw)

Nowinki

Badanie za grosze 
Badania genetyczne zbóż pozwalają dokładnie prze-
widzieć, jaki plon możemy otrzymać. Do tej pory są 
one dostępne dla nielicznych, ale w niedługim czasie 
może się to zmienić.

Badania genetyczne mogą 
dać odpowiedź na pytanie, czy 
np. w naszych nasionach znaj-

dują się choćby małe elemen-
ty GMO. Inny typ badań ocenia 
odporność ziaren. Do tej pory 

uzyskanie takich danych wyma-
gało laboratoriów, więc badania 
były drogie. W USA powstało 
urządzenie do genetycznego 
badania zbóż o nazwie Express 
seed. Ma wielkość telefonu ko-
mórkowego. Wystarczy włożyć 
ziarna do szufladki i wsunąć do 
urządzenia. Po ok. 10 minutach 
dowiemy się, czy mamy do czy-
nienia z materiałem GMO, czy 
też nie. Urządzenie przesyła 
dane genetyczne dotyczące zia-
ren do internetu. Program na-
nosi miejsce pobrania próbek na 
mapę i porównuje z warunkami 
pogodowymi tego regionu oraz 
typami gleb. Następnie przysyła 
do rolnika porady, jak zwiększyć 
plenność. 

(pw)
fot. ilustarcyjne

Konkurs

Torby dla OSP
Dzięki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, OSP mogą zdobyć torbę ratowniczą.

ARiMR ogłosiła konkurs 
„Ochotnicza Straż Pożarna 
w służbie mieszkańców wsi”. Za-
danie polega na przygotowaniu 
prezentacji multimedialnej na 
ten temat, a następnie zapre-
zentowaniu jej mieszkańcom 

i uczniom z terenów wiejskich. 
Autorzy pięciu najlepszych prac 
z województwa otrzymają torby 
medyczne i awansują do eta-
pu krajowego. Liczyć będzie się 
nie tylko sama prezentacja, ale 
i liczba spotkań.

Najlepsza jednostka, wyło-
niona w głosowaniu interneto-
wym, otrzyma defibrylator AED. 
Nagrodą za zajęcie drugiego 
miejsca będzie zestaw trenin-
gowy, składający się z fantoma 
i defibrylatora, a zdobywca trze-
ciej lokaty wzbogaci się o pilar-
kę spalinową. 

Prace konkursowe można 
przesyłać od 1 czerwca do 15 
sierpnia 2018 r. na adres wła-
ściwego Oddziału Regionalnego 
ARiMR.

(pw)

Spis do lamusa
Jeden obowiązek mniej dla hodowców bydła. Praw-
dopodobnie nie będą oni musieli dokonywać roczne-
go spisu zwierząt.

Prawo

Do tej pory do ostatniego 
dnia roku hodowcy bydła mu-
sieli dokonywać spisu zwierząt 
przebywających w siedzibie 
stada. To prosty dokument, za-
wierający liczbę i numery iden-
tyfikacyjne zwierząt. Obecnie 
trwają prace nad ustawą, która 
zniesie ten obowiązek. 

Póki co, za brak spisu grozi 

grzywna. W 2016 roku odsetek 
rolników, którzy nie dostarczyli 
dokumentu był bardzo wysoki. 
W samej Wielkopolsce wyniósł 
40 proc. Rolnicy zwyczajnie nie 
wiedzieli o nowym obowiązku. 
W 2017 roku kampania informa-
cyjna dotycząca spisu była już 
skuteczniejsza. 

(pw), fot. ilustracyjne

Płot na granicy
Konieczna, ale spóźniona – tak samorząd rolniczy 
ocenia decyzję dotyczącą budowy zapory na wschod-
niej granicy kraju, która ma uniemożliwić przecho-
dzenie dzików z Białorusi i Ukrainy do Polski.

ASF

Budowa płotu na granicy, 
niestety, potrwa. Harmonogram 
przewiduje, że zajmie to trzy 
lata, a początek robót planowa-
ny jest na grudzień. To bardzo 
późno, zważywszy, że afrykań-
ski pomór świń, przeciwko któ-
remu zapora powstaje, rozprze-
strzenił się już na dużej części 
naszego terytorium. Zdaniem 
samorządu rolniczego, ogrodze-
nie na całej długości wschodniej 
i północnej granicy powinno po-
wstać już w tym roku i to z po-
minięciem długotrwałych pro-
cedur przetargowych. 

Biorąc pod uwagę samą 
technologię wykonania zapory, 
samorząd rolniczy proponuje, 
by płot był zakotwiczony głębo-
ko w gruncie. Tylko dzięki temu 
możliwe będzie uniknięcie pod-
kopywania go przez dzikie zwie-
rzęta. 

Ogrodzenie ma zabezpie-
czyć przed dalszym przedosta-
waniem się chorych dzików do 
Polski. Przejście zielonej grani-
cy nie stanowi dla nich proble-
mu, podobnie jak przepłynięcie 
Bugu i Wisły.

(pw), fot. ilustracyjne
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Przezorny kierowca regularnie dba o czyste reflektory dla większego zasięgu oświetlania. 
Zabezpieczenie reflektorów woskiem powoduje, że warstwa brudu powstaje wolniej

Ekstremalna wyprawa
KULTURA  Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na wernisaż fotografii Rafała Króla „Kajakami 
po morzu dookoła północnego Spitsbergenu”. Otwarcie wystawy odbędzie się 6 kwietnia o godzi-
nie 17.00 w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika

Pod koniec 
czerwca 2016 Rafał 
Król i Damian La-
skowski wyruszyli 
j e dno os ob ow y mi 
kajakami z Longy-
earbyen – jedynego 
miasteczka arktycz-
nej wyspy Spitsber-
gen – w kilkutygo-
dniową ekspedycję 
kajakową dookoła 
północnego Spits-
bergenu. Wyzwa-
niem były spore od-
cinki pokonywane 
z dala od brzegu, na 
otwartym morzu, 
ale także sztormy 

i pływające góry lodowe. Po-
dróżnicy musieli też uważać na 
ogromne arktyczne zwierzęta, 
bo morsy czy orki z łatwością 
mogły wywrócić kajaki. Tra-
sa ekspedycji wiodła zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara od 
lewej do prawej wzdłuż zachod-
niego wybrzeża, gdzie podróżni-
cy wielokrotnie spotykali niedź-
wiedzie polarne. W szczycie 
arktycznego lata temperatura 
powietrza osiąga maksymalnie 
7 st. C a temperatura wody 4 st. 
C. Ekspedycja zakończyła się po 
pokonaniu 2/3 trasy, czyli ponad 
500 km, z powodu pęknięcia 
jednego z kajaków i utraty pły-
walności.

Rafał Król to eksplorator, 
podróżnik, polarnik, fotogra-
fik, projektant sprzętu stoso-
wanego w ekstremalnych wa-
runkach, publicysta, ekspert 
ds. bezpieczeństwa i survivalu, 
twórca serwisu internetowego 
poświęconego podróżom i bez-
pieczeństwu. Na swoim koncie 
ma już wiele spektakularnych 
osiągnięć, m. in.: zdobycie Klu-
czewskiej Sopki na Kamczatce – 
najbardziej aktywnego wulkanu 
świata, ekspedycję w nieeksplo-
rowany dotychczas rejon Kara-
korum Batura, na Kampire Dior 
(7168 m n.p.m), pierwszy polski 
zimowy trawers największego 
górskiego płaskowyżu Europy 

– Hardangervidda położonego 
w Norwegii, czy samotną zimo-
wą ekspedycję polarną na Spits-
bergenie, podczas której bez 
żadnego wsparcia dotarł na naj-
dalej na północ wysunięty skra-
wek wyspy – Verlegenhuken.

Wystawie zdjęć towarzy-
szyć będzie prezentacja sprzętu 
wykorzystanego przez podróż-
ników oraz emisja materiałów 
filmowych zrealizowanych pod-
czas ekspedycji.

Wernisaż odbędzie się w Mu-
zeum Podróżników im. Tony’ego 
Halika (Franciszkańska 9/11, To-
ruń) 6 kwietnia o 17.00. Wstęp 
wolny. Wystawę będzie można 
oglądać do 3 czerwca.

Bezpieczeństwo

Myj samochód regularnie
Okresowe przeglądy u mechanika, zmiana opon, uzupełnianie płynów i wy-
miana oleju – to czynności, które wykonuje każdy kierowca, by zagwaranto-
wać bezpieczeństwo i sprawność swojego samochodu. Jednak mało kto wie, 
że dbanie o czystość pojazdu wpływa nie tylko na jego estetykę, ale także na 
bezpieczeństwo jazdy. 

Wbrew pozorom, dbanie 
o czystość auta nie wymaga wiele 
czasu i zaangażowania. Najwygod-
niejszym sposobem na umycie sa-
mochodu są myjnie automatyczne. 
Jak pokazują wyniki badania prze-
prowadzonego na zlecenie Circle K, 
68,4 proc. Polaków korzysta z myj-
ni automatycznych. Znaczna część 
z nich, bo aż 38 proc., decyduje się 
na taką usługę kilka razy w miesią-
cu. 

Widzieć dobrze 
i być widocznym na drodze 
Brudne szyby w samochodzie 

mogą być źródłem poważnych za-
grożeń podczas jazdy. Po pierwsze, 
widoczność z wnętrza samochodu 
jest znacznie ograniczona, przez 
co kierowca w trudnych sytuacjach 

traci cenne ułamki sekund na re-
akcję. Przez brudną przednią szybę 
dostrzegalność jest niemal o poło-
wę niższa niż przez szybę czystą. 
Jeśli do tego dojdzie jeszcze światło 
pojazdów jadących z naprzeciwka, 
widoczność wskutek silnego ośle-
pienia zmniejsza się nawet do 16 
metrów. Gdyby podobna sytuacja 
powstała z powodu mgły, me-
dia informowałyby bez wątpienia 
o skrajnie niebezpiecznych warun-
kach w ruchu drogowym.

Podobne ryzyko wynika 
z brudnych lusterek zewnętrz-
nych i szyb bocznych oraz tylnej.  
W przeciwieństwie do szyby przed-
niej, kierowca znacznie rzadziej 
zerka w tych kierunkach i w razie 
niebezpiecznej sytuacji dostrzega 

zagrożenie jeszcze później. Może to 
okazać się poważnym problemem 
przy manewrach takich jak parko-
wanie, skręcanie czy zmiana pasa 
jazdy. W ostatnim przypadku wielu 
kierowców liczy na szybki, rutyno-
wy rzut oka na lusterko wewnętrz-
ne lub boczne. Jeśli przez osady 
brudu niemożliwe będzie rozpo-
znanie konturów zbliżających się 
obiektów, zagrożenie wzrasta. 

Drugim istotnym problemem 
jest kwestia „bycia widocznym”. Im 
więcej zanieczyszczeń osadzi się na 
karoserii, tym trudniej wychwycić 
ludzkiemu oku sylwetkę pojazdu. 
W związku z mniejszym blaskiem 
lakieru, brudny pojazd dostrzega-
my znacznie później, co zmniejsza 
czas reakcji potrzebny na ewen-

tualne hamowanie lub ominięcie 
przeszkody. Na pogorszenie wi-
doczności dodatkowo wpływ mają 
śnieg, osady soli na aucie czy też 
jazda po zmroku.

Efekt hydrofobowy, 
czyli sposób na 
większą widoczność 
Znaczną poprawę widoczności 

na drodze gwarantuje tzw. Tech-
nologia RainTecs. Jej działanie jest 
bardzo proste: dodatkowa war-
stwa ochronna lakieru aplikowana 
podczas mycia samochodu zawie-
ra cząstki hydrofobowe, których 
główną właściwością jest zdolność 
do odpychania cząsteczek wody. 

W ten sposób krople deszczu szybko 
i sprawnie spływają z powierzchni 
auta, poprawiając tym samym jego 
widoczność na drodze. Warto rów-
nież pamiętać o tym, że każdy lakier 
ulega mikroskopijnym ubytkom 
podczas codziennej eksploatacji sa-
mochodu – nie musi to być jednak 
efekt nieodwracalny. Technologia 
ShineTecs pozwala na wypełnienie 
mikroubytków bezbarwną warstwą 
ochronną, która zabezpiecza lakier 
i znacząco zwiększa jego połysk, 
a tym samym widoczność i bezpie-
czeństwo na drodze.

komunikat prasowy

Regularne czyszczenie szyb i lusterek znacznie wpływa 
na bezpieczeństwo na drodze i zapobiega wypadkom

Brudne boczne szyby i lusterka są, zwłaszcza w terenie zabu-
dowanym, zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Uczestników ruchu 
z boku i z tyłu własnego samochodu dostrzega się wtedy późno, 
a obraz jest niewyraźny

Lakier powleczony warstwą brudu słabo odbija światło. Skutek: blask i możliwość roz-
poznania auta na drodze spadają przy tym do 75 proc. Jeśli jeszcze dodatkowo reflektory 
są „zamglone”, pojazd jest w ruchu jak gdyby w „czapce niewidce”
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 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 

Nauki, który odbędzie się 11 maja w kinie Nawojka. Niecodzienne pokazy 
doświadczeń chemicznych przeprowadzą pracownicy naukowi Centrum Chemii 
w Małej Skali, działającego przy UMK w Toruniu. Bilety indywidualne na to 
wydarzenie w cenie 5 zł są do nabycia w sekretariacie MCK. Szczegółowe infor-
macje oraz zapisy grupowe w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22, lub 
pod nr. tel. 54 287 24 40. Liczba miejsc ograniczona.

 Golub-Dobrzyń
 7 kwietnia o 17.00 w Domu Kultury zaśpiewa Damian Holecki. To wokalista, 

kompozytor, instrumentalista, prezenter telewizyjny i radiowy. Bilety kosztują 
35 zł. 

 Wąbrzeźno
 6 kwietnia o 17.00 w WDK aktorzy Teatru Objazdowego Pomarańczowy 

Cylinder zaprezentują spektakl „Ekogalaktyka”. To historia o kosmosie z pers-
pektywy załogi statku kosmicznego. Widzowie wspólnie z dwójką kosmonautów 
odwiedzą cztery planety oraz poznają codzienne życie międzygwiezdnej załogi. 
Przy okazji tej podróży poruszone zostaną takie tematy jak oszczędzanie wody 
oraz co to są źródła energii odnawialnej. Przedstawienie jest typową formą nauki 
przez zabawę. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 
12.00-16.00. 

 W poniedziałek 9 kwietnia o 17.00 zostanie otwarta wystawa fotograficzna 
Andrzeja Nowaka pt. „Magiczny moment TERAZ”. Autor ekspozycji jest 
człowiekiem o wielu pasjach, wśród których szczególne miejsce zajmuje fo-
tografia. Wystawa obejmuje zbiór fotografii utrwalanych od 2007 roku. – Tytuł 
w przewrotny sposób pokazuje, że jedynym momentem, który możemy określić 
stwierdzeniem „wydarzyło się teraz” jest ten utrwalony na zdjęciach. Żadna inna 
z dziedzin sztuki nie jest w stanie w identyczny sposób zatrzymać czasu z tak 
dokładnym odwzorowaniem detali wydarzenia. W dobie fotografii cyfrowej, gdy 
zdecydowana większość ludzi żyjących na świecie posiada przy sobie aparat, 
chociażby w swoim smartfonie, powstaje bardzo dużo zdjęć. To dzięki nim 
możemy wracać do tych wszystkich magicznych momentów, które nas w życiu 
spotkały. Możemy wracać my, a gdy nas zabraknie a zostaną po nas zdjęcia – 
będą do nich wracać nasi potomkowie, tak jak my teraz wracamy do zdjęć naszych 
dziadków i babć, które często leżą gdzieś zakurzone w głębi szaf naszych domów 
– mówi Pan Andrzej. Wystawa została podzielona na 6 działów, z których dwa 
zajmują szczególne miejsce: „Kolejnictwo” oraz „Księżyc”. Pozostałe to „Natura”, 
„Ludzie”, „Architektura” oraz „Elementy”.

 W sobotę 14 kwietnia o 10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się 
VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę”. W konkursie 
mogą wziąć udział zuchy w wieku od 6 do 10 lat, harcerze w wieku od 11 do 
13 lat, harcerze starsi od 14 do 18 lat , wędrownicy w wieku od 19 do 25 lat, 
a także zespoły i artyści działający m.in. przy domach kultury. Osoby, które 
chcą uczestniczyć w festiwalu, muszą nadesłać wypełnioną kartę zgłoszenia 
do poniedziałku 27 marca na adres: Wąbrzeski Dom Kultury,  ul. Wolności 47, 
87- 200 Wąbrzeźno, tel./fax. 56 688 17 27, 56 688 23 42, e-mail: animacja@wd-
kwabrzezno.pl. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej 
wynoszącej 5 zł (w dniu konkursu). 

 21 kwietnia o 19.00 w WDK będzie można zobaczyć najlepsze skecze Kaba-
retu z Konopi. Grupa zdobyła kilkanaście nagród publiczności oraz jest laureatem 
kilkudziesięciu festiwali kabaretowych, takich jak: KOKS, PKS, Dowcipakery, 
Mulatka, Fermenty, PAKA, Kopytko, Festiwal Dobrego Humoru, Zostań Gwiazdą 
Kabaretu, Japko itp. Kabaret koncertuje po całej Polsce oraz zagranicą. Obecny 
skład tworzą: Krzysztof Kubalski, Norbert Orłowicz oraz Radosław Kielich. Bilety 
do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 35 zł/osoba, 
ceny biletów grupowych (grupa od 15 osób) 30 zł/osoba. Więcej informacji pod 
nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27.

 Rypin
 6 kwietnia o 17.00 w książnicy będzie gościł himalaista Adam Bielecki, 

członek kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Pochodzi z Tychów, 
mieszka w Łopuchowie pod Poznaniem. Jest absolwentem psychologii na UJ. 
Jesienią 2011 roku zdobył piąty szczyt świata Makalu (8463 m) bez użycia tlenu. 
9 marca 2012, wraz z Januszem Gołąbem, dokonał pierwszego zimowego wejścia 
na Gasherbrum I 8068 m, co zostało uhonorowane Kolosem i nagrodą Travelera 
National Geographic. W grudniu 2012 otrzymał Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla 
Sportu, nadaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bielecki jest zdobywcą szc-
zytów: K2 (okres letni) i Broad Peak (okres zimowy). 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Majówka 
z Kwiatkowskim

RYPIN  Podczas pikniku rodzinnego 5 maja, na placu przy 
ul. Nowy Rynek, wystąpi m.in. popularny wokalista Dawid 
Kwiatkowski. Z kolei na Dniach Rypina będzie można posłu-
chać Lady Pank 

– Wybór artystów na nasze 
wydarzenia plenerowe nie jest 
łatwy – mówi Grzegorz Ziomek, 
dyrektor RDK. – Terminy, w któ-
rych odbywają się te imprezy 
należą do najgorętszych w bran-
ży muzycznej. Wiele decyzji 
musimy podejmować z dużym 
wyprzedzeniem. Przy doborze 
artystów zwracamy szczególną 
uwagę na upodobania muzyczne 
mieszkańców, charakter i rangę 
imprezy. Zależy nam, żeby pod-
czas naszych imprez plenero-
wych pojawiała się muzyka dla 
każdego odbiorcy. Majówka czy 
Dni Rypina to wydarzenia wyjąt-
kowe, podczas których wspólnie 
bawią się całe rodziny.

W sobotę 5 maja na placu 
przy ul. Nowy Rynek o 10.00 
ruszy majówkowa impreza ple-
nerowa. Zaprezentują się lo-
kalni artyści m.in. z Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej 
i Dziecięcej Akademii Rozwoju. 

Na scenie pojawią także dzieci 
z przedszkoli, przedstawiciele 
klubów seniora oraz Miejska Or-
kiestra Dęta. Nie zabraknie rów-
nież ogólnopolskiej akcji zbiórki 
krwi „Motoserce” oraz pokazów 
motocyklowych (wstępnie ruszą 
około 14.00). 

– Oprócz tego zaplanowali-
śmy rozstrzygnięcie dwóch kon-
kursów ekologicznych – dodaje 
Grzegorz Ziomek. – Jeden przy-
gotował Zespół Szkół Miejskich, 
a drugi, pod hasłem „Ekorzeźba”, 
Rypiński Dom Kultury. 

Wieczorem scena będzie na-
leżała do muzyków. Pojawią się 
akcenty disco polo, ale główną 
gwiazdą będzie w tym roku Da-
wid Kwiatkowski. To wokalista 
młodego pokolenia, który wydał 
już cztery albumy studyjne. Za-
czynał w 2013 roku z płytą „9893”. 
Znalazły się na niej takie przeboje 
jak: „Biegnijmy” czy „Na zawsze”. 
Rok później, w listopadzie 2014, 

fani doczeka-
li się drugiego 
krążka – „Po-
p&Roll”, który 
zawierał singiel 
„Jak to” i bły-
skawicznie po-
krył się platyną. 
W 2015 i 2016 
roku muzyk nie 
zwalniał tem-
pa, wypuszcza-
jąc płyty: „Ele-
ment trzeci” 
i Countdown”. 

W styczniu tego roku Kwiatkow-
ski opublikował singiel „Jesteś”, 
promujący nadchodzące wydaw-
nictwo. Wokalista jest laureatem 
Europejskiej Nagrody Muzycznej 
MTV dla najlepszego polskie-
go i europejskiego wykonawcy. 
Koncert w Rypinie rozpocznie się 
około 21.00. 

Znamy już także wstępny 
program tegorocznych Dni Ry-
pina. Na stadionie MOSiR ry-
pinianie będą mogli posłuchać 
koncertów Kasi Wilk i gwiazdy 
wieczoru – Lady Pank. Planowa-
na jest także zabawa przy muzy-
ce disco polo, razem z zespołem 
After Party. W poprzednich la-
tach w Rypinie zagrali już m.in. 
Bracia, Kamil Bednarek, Łukasz 
Zagrobelny, Monika Lewczuk, 
Eratox czy Farben Lehre. 

(ToB)
fot. RDK/

materiały promocyjne

Wąbrzeźno

O historii fary
W piątek 13 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury 
Paweł Becker wygłosi prelekcję pt. „Historia budowy 
wąbrzeskiej fary”. 

– Pierwszy kościół w Wą-
brzeźnie ma legendarne korze-
nie i wiąże się z opowieścią o Al-
drowandii – mówi Paweł Becker. 
– Historyczne źródła natomiast 
wskazują na wiek XIII, jako czas 
prawdopodobnego powstania 
pierwszej chrześcijańskiej świą-
tyni w naszym mieście. Był to 
drewniany kościół, który w 1349 
roku zastąpiony zostaje muro-
wanym obiektem wzniesionym 
przez biskupa chełmińskiego Ot-
tona z Rawela. To w tej świątyni 
powstaje w XVI wieku Bractwo 

Literackie, a w wieku XVII Brac-
two Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Tutaj mo-
dlił się Sługa Boży ojciec Bernard 
z Wąbrzeźna. Niewiele wiadomo 
o architektonicznych dziejach 
nowożytnych świątyni. Nato-
miast więcej informacji mamy 
o renesansowej, wieżyczkowej 
monstrancji. W 1700 roku biskup 
Teodor Potocki funduje nowy 
dzwon „Teodor” dla tutejszego 
kościoła – najstarszy i najwięk-
szy z zachowanych dzwonów. 
Kościół został gruntownie prze-

budowany i rozbudowany stara-
niem proboszcza, ks. Ksawerego 
Połomskiego na początku XX 
wieku i uroczyście poświęcony 
w 1903 roku. Wtedy też nadbu-
dowano wieżę i umieszczono na 
jej szczycie gwiazdę betlejemską 
oraz stworzono niezwykłą kon-
strukcję wielospadowego dachu. 

Kustosz wąbrzeskiego Sank-
tuarium Matki Bożej Brzemien-
nej ks. dr Jan Kalinowski przed-
stawi informację o podjętych 
w ostatnich latach na terenie 
parafii pracach remontowo-kon-
serwacyjnych. Ich zobrazowa-
niem będą fotografie odzwier-
ciedlające zakres prac, który 
udało się zrealizować. Autorami 
prezentowanych na wystawie fo-
tografii są: ks. Jan Kalinowski, ks. 
Paweł Dąbrowski oraz Wiesław 
Duma.

oprac. (ToB)
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 217 - serial 
07:20 Komisariat odc. 54 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 135 - serial 
10:10 Klan odc. 3289
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 15 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Wójt Roku 2017 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 218 - serial 
14:45 Korona królów odc. 56 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 23 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3290
18:30 Korona królów odc. 58 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 6
23:50 Ocaleni odc. 3
00:45 Wojskopolskie.pl odc. 4

05:20 Ukryta prawda odc. 193 - serial 

06:25 Szpital odc. 288 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 563 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 462 - serial 

14:55 Szpital odc. 289 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 

6 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 17 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 564 - serial 

20:00 Teoria chaosu - komediodramat 

21:45 Lucyfer odc. 6 s. 2 - serial 

22:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 6 s. 2 - serial 

23:45 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

02:20 Moc magii odc. 89

06:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 6 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 6 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 24 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 25 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 114 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 172

15:00 Detektywi w akcji odc. 115 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 78

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 79

18:00 Policjantki i policjanci odc. 387 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 388 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 176 - serial 

21:05 Z piekła rodem - thriller 

23:45 Kobieta w czern - horror 

01:40 Anthony Bourdain: 

 Bez rezerwacji odc. 10 - serial

06:00 To moje życie! odc. 261 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 28 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 7 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
20:00 Sztos 2 - fi lm 
22:05 Job, czyli ostatnia szara komórka 
 - komedia 
00:05 Goście, goście II - komedia 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy odc. 73

08:45 Informacje kulturalne odc. 2620 

09:05 Śnić we śnie - dramat 

10:20 Błękitny pokój - dramat 

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 5 - serial 

12:30 Rzecz Polska odc. 5

12:50 Studio Kultura - rozmowy 

13:10 Dama kameliowa - melodramat 

15:05 Przejście podziemne 

15:40 Chuligan literacki odc. 76

16:20 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

17:50 Dybuk. Rzecz 

 o wędrówce dusz - fi lm 

19:20 Gloria Victoria - fi lm 

19:25 Ślepa Vaysha - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2621 

20:00 Wściekły byk - dramat 

22:20 Scena klasyczna 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 108

23:20 Birma - kraj poezji - fi lm 

00:55 Medium - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 523
06:55 Pociąg Warszawa - Rzym - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 60
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 3 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 17 
 - serial 
10:40 Jak było? odc. 4 
11:20 Flesz historii 
11:35 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 2 
11:55 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 121
13:55 Sensacje XX wieku odc. 67
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 55 - serial 
15:05 Podróż sentymentalna - fi lm 
16:05 Golgota Wschodu - stacja Katyń 
17:00 Taśmy bezpieki odc. 45 
17:35 Czarne chmury odc. 7 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 102
19:15 Sensacje XX wieku odc. 103
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 18 
 - serial 
22:45 Spór o historię odc. 42
23:25 Jugosławia: dramat historii 
 odc. 1 - fi lm 
00:20 Powrót Odysa odc. 6 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 9 s. 2 - serial 
09:10 Centrum Ewangelizacji 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
10:25 Jeszcze Najś więtsza Panienka 
 pokaże, że od burzących 
 kolubryn mocniejsza 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 5 - serial 
11:50 Dobra wiara, dobre tricki 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kod Omega - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Camino Polskie - fi lm 
14:50 Kartka z kalendarza 
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. 8 - serial 
17:00 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks. Dzierżonie - fi lm 
17:25 Święty na każdy dzień 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 12 - serial 
22:40 Przygody Kamili odc. 1 - fi lm 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 702 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 6
07:20 Na sygnale odc. 28 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 23
11:25 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 108 - serial 
14:00 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 1 - serial 
14:55 Na dobre i na złe odc. 702 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny odc. 335 s. 4
17:15 Meandry uczuć odc. 83 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 56 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 29 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
20:45 The Good Doctor odc. 17 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 5 
 - serial 
22:25 Za marzenia odc. 5 - serial 
23:20 Wybuch - fi lm 
01:00 Wyszłam za mąż, zaraz wracam 
 - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2221

10:55 Ukryta prawda odc. 887 - serial 

12:00 Szkoła odc. 539 - serial 

13:00 19+ odc. 240 - serial 

13:30 Szpital odc. 776 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 11

15:30 Szkoła odc. 540 - serial 

16:30 19+ odc. 241 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 888 - serial 

18:00 Szpital odc. 777 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Twarz - relacja z premiery odc. 1

19:40 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Twarz - relacja z premiery odc. 2

19:55 Uwaga! odc. 5271

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2657 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 143

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17 

22:30 Ile waży koń trojański? - komedia 

01:00 Dla niej wszystko - dramat 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 654 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 399 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 401 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 9 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 742 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 133 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 779 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2666 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 825 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 208 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 198 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2667 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 517 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 112 
21:10 Przyjaciółki odc. 128 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 3 
23:20 Najdłuższa podróż - melodramat 
02:05 Żona sąsiada - thriller 

21:45 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:40 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

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

W dniu ślubu córki Frank Allen opowiada 
przyszłemu zięciowi o swoim życiu. Mężczyzna miał 
obsesję na punkcie oszczędności czasu i dobrego 
zorganizowania swojego dnia. Wszystko, co robił, 
było zapisane w notesie z dokładną godziną.  
Zmieniła się to, gdy pewnego dnia postanowił 
pomóc ciężarnej kobiecie.

Koledzy z osiedla, Adi, Chemik i Pele, nie cieszą się 
dobrą opinią wśród sąsiadów i znajomych. Pele, 
który uwielbia piłkę nożną, bezskutecznie próbuje 
zdać egzamin na prawo jazdy. Adi właśnie stracił 
pracę. Szuka nowego zajęcia poprzez wpływowego 
ojca dziewczyny.

„Job, czyli ostatnia 
szara komórka”

(2006r.) TV Puls 22:05

„Teoria chaosu”
(2008r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 218 - serial 
07:15 Komisariat odc. 55 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
8:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
10:10 Klan odc. 3290
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 61 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Nieobojętni - fi lm 
13:45 Elif odc. 219 - serial 
14:45 Korona królów odc. 57 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 24 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 12 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 13 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 27
21:30 Big Music Quiz 
22:35 Korzenie odc. 2 - serial 
23:35 Wszystko, co najlepsze - dramat 
02:05 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 

05:20 Ukryta prawda odc. 194 - serial 

06:25 Szpital odc. 289 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 6 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 564 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 463 - serial 

14:55 Szpital odc. 290 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 7 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 18 

 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 565 - serial 

20:00 Piękne istoty - fi lm 

22:40 Miłość na zamówienie - komedia 

00:40 Strzelec odc. 1 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 6 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 5 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 6 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 26 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 27 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 6 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 6 
 - serial 
13:00 Galileo odc. 672 
14:00 Galileo odc. 673 
15:00 Detektywi w akcji odc. 116 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 80
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 81
18:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 10 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 173 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 174 - serial 
23:05 Naznaczony - horror 
01:20 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 262 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 29 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach odc. 8 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach odc. 9 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
20:00 Po prostu walcz 3 - fi lm 
22:05 Zbrodniarz - dramat 
00:15 15 minut - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 2596

08:50 Informacje kulturalne odc. 2621 

09:15 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

11:00 Rodzina Połanieckich odc. 6 

 - serial 

12:35 Studio Kultura - rozmowy 

12:55 Duo - Haydn i Mozart 

15:10 Pegaz odc. 67

16:15 Chłopcy - dramat 

17:50 Rzecz Polska odc. 5

18:10 Videofan odc. 92 

18:30 Krąg Kantora - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2622 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 89

20:05 Dwa dni, jedna noc - dramat 

21:50 Tygodnik kulturalny 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 109

22:50 Warszawska Jesień 2004 

00:00 Wściekły byk - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 524
07:00 Golgota Wschodu - stacja Katyń 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 61
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 4 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 18 
 - serial 
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial 
10:40 Podróże z historią odc. 32 s. 3
11:15 Taśmy bezpieki odc. 45 
11:50 Powołanie - fi lm 
12:25 Tajemnica śmierci 
 Andrzeja Leppera odc. 2 - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 102
14:05 Sensacje XX wieku odc. 103
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 56 - serial 
15:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 1 - fi lm 
16:20 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm 
17:25 Goniec historyczny IPN odc. 15 
17:45 Czarne chmury odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 43
19:20 Sensacje XX wieku odc. 42
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 32
20:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 3 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 19 
 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 58
23:20 Jugosławia: dramat historii 
 odc. 2 - fi lm 
00:25 Powrót Odysa odc. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 4 s. 2 - serial 
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Wykłady w więzieniach - fi lm 
11:05 W Solankowej Dolinie - serial 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 1 - serial 
11:45 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Kabwe 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - fi lm 
14:45 20 lat dla świata 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial 
16:55 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 8 - serial 
22:40 Odebrano nam całe dzieciństwo 
 - fi lm

05:25 Koło fortuny 
06:05 Za marzenia odc. 5 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 29 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 24
11:25 Rodzinka.pl odc. 56 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 109 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie odc. 144 
14:55 Za marzenia odc. 5 - serial 
16:00 Familiada Teleturniej 
16:30 Koło fortuny odc. 336 s. 4
17:10 Meandry uczuć odc. 84 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 57 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 30 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 230 s. 12 
 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 5 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin odc. 5 
 - serial 
00:30 Barbershop - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2222

10:55 Ukryta prawda odc. 888 - serial 

12:00 Szkoła odc. 540 - serial 

13:00 19+ odc. 241 - serial 

13:30 Szpital odc. 777 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 541 - serial 

16:30 19+ odc. 242 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 889 - serial 

18:00 Szpital odc. 778 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5272

20:00 Ant-Man - fi lm 

22:35 Tron: Dziedzictwo - fi lm 

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 655 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 403 
 - serial 
09:30 SuperPies odc. 5
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 10 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 743 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 134 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 780 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2667 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 826 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 209 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 199 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2668 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 518 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 78
22:05 The Story of My Life. 
 Historia naszego życia odc. 5 
23:20 Transporter - fi lm 
01:05 Za trzy dni zginiesz - horror 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw

21:50 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Scott Lang jest zawodowym oszustem, który 
dzięki specjalnemu kostiumowi może dokonywać 
niecodziennych rzeczy _ potrafi  zmniejszyć się 
do rozmiarów mrówki i jednocześnie zyskuje 
nadnaturalną siłę. Nieoczekiwanie ma szansę 
wykorzystać moce w szczytnym celu.

Nastoletni Ethan Wate mieszka w Karolinie 
Południowej. Od miesięcy śni mu się piękna 
nieznajoma. W koszmarnych snach nie może puścić 
jej ręki. Pewnego dnia na szkolnym korytarzu Ethan 
spotyka dziewczynę ze snów. Lena Duchannes 
mieszka u wuja Macona, uważanego za szaleńca.

„Piękne istoty”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Ant-Man”
(2015r.) TVN 20:00



Sobota, 7 kwietnia 2018

20:20 Komisarz Alex

06:00 Sprawa dla reportera 
07:00 Weterynarze z sercem - serial 
07:20 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:30 Jaka to melodia? 
09:05 Studio Raban odc. 24 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 27
10:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 9 s. 2 - serial 
11:20 Poldark: Wichry losu 
 odc. 10 s. 2 - serial 
12:25 Spis treści 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 178
14:10 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 16 
 - serial 
15:55 Korona królów odc. 54 - serial 
16:25 Korona królów odc. 55 - serial 
16:50 Teleexpress 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Dudley Doskonały - komedia 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 136 - serial 
21:15 Casino Royale - fi lm 
23:45 Spis treści Magazyn 
23:55 Życzenie śmierci II - dramat 
01:30 Skrywana prawda - thriller

05:50 Ukryta prawda odc. 195 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 18 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 19 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 7 s. 2 

 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 8 s. 2 

 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów odc. 4 

 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 

 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów odc. 6 

 - serial 

14:55 Egipskie psiaki - komedia 

16:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

19:00 Ja cię kocham, a ty z nim 

 - komedia 

21:10 Zanim odejdą wody - komedia 

23:15 Incepcja - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 91

06:00 Interwencja 
06:20 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 19 - serial 
06:50 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 20 - serial 
07:20 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 21 - serial 
07:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 22 - serial 
08:15 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial 
08:45 Tom i Jerry odc. 1 - serial 
09:10 Dziadek do orzechów - fi lm 
10:55 Policjantki i policjanci odc. 385 
 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci odc. 386 
 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 173
15:00 Od sklepowej do królowej 
 - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 674 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 11 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 175 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial 
23:05 Wzgórza mają oczy - horror 
01:25 STOP Drogówka odc. 173

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

07:00 Taki jest świat odc. 53 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 15 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 16 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 64 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 65 s. 2 - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 66 s. 2 - serial 

12:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 67 s. 2 - serial 

13:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 68 s. 2 - serial 

14:40 Najśmieszniejsi odc. 5

15:40 Na psa urok - komedia 

17:40 Goście, goście II - komedia 

20:00 Momentum - thriller 

21:55 Człowiek pies - fi lm 

23:55 Sztos 2 - fi lm 

02:00 Najśmieszniejsi 

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 14 - serial 

09:10 Ewa Demarczyk 

10:15 Odyseja fi lmowa odc. 6 - serial 

11:30 Złote czasy radia - komedia 

13:10 Męskie sprawy - fi lm 

15:05 Konstelacje - fi lm 

15:40 Wydarzenie aktualne 

16:20 Czterysta batów - dramat 

18:05 Dranie w kinie odc. 23

18:45 Dajcie czadu! 

 - historia wzmacniaczy Marshalla 

 - fi lm 

20:00 Blue Velvet - thriller 

22:10 Queen - koncert na Wembley 

23:40 Krótki fi lm o zabijaniu - dramat 

01:20 Blue Velvet - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 525
07:00 Zdzinku, kim ty chcesz 
 w życiu zostać? - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 5
08:20 Podwodna Polska odc. 8
08:45 Żegnaj, Rockefeller odc. 11 
 - serial 
09:20 Żegnaj, Rockefeller odc. 12 
 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 169
10:30 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - fi lm 
11:35 Najmłodsi mieszkańcy lasów 
 odc. 1 - fi lm 
12:35 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial 
13:40 Szerokie tory odc. 55
14:20 Wielka gra odc. 74
15:20 Spór o historię odc. 173
16:05 Osso moje Osso - fi lm 
17:05 Wiktoria odc. 3 - serial 
17:55 Wiktoria odc. 4 - serial 
18:55 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
20:00 Było, nie minęło - ekstra odc. 6,
20:40 Ekstradycja odc. 8 s. 2 - serial 
21:50 Ci cholerni cudzoziemcy. Polacy 
 w Bitwie o Anglię - fi lm 
22:50 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 1 - serial 
00:45 Operacja Samum - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - fi lm 
09:50 Spacer po misji w Gahunga 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 6 - serial 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 8 - serial 
14:40 Opowieść o świętym Augustynie 
 - fi lm 
15:15 Mój brat papież 
15:30 Eucharystia w rocznicę odejścia 
do domu Ojca Papieża Jana Pawła II 
 - Wałbrzych. 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Yohan - wędrówki dzieci - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 184 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4633
10:55 M jak miłość odc. 1362 - serial 
11:50 M jak miłość odc. 1363 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 37
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Program rozrywkowy 
16:20 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 odc. 176
18:40 Postaw na milion odc. 176
19:35 Lajk! odc. 13
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 18
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 131
21:35 Riviera odc. 4 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 17 - serial 
23:50 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 4
00:25 Pianista - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1064

11:00 Na Wspólnej odc. 2655 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2656 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2657 - serial 

12:15 Ugotowani odc. 5 s. 13 

13:15 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 3 

14:15 Twarz - kulisy produkcji fi lmu 

14:35 Ant-Man - fi lm 

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17 

17:55 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 7 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5273

20:00 Hipnoza odc. 5

21:05 Kryptonim U.N.C.L.E. - komedia 

23:35 Sierota - thriller 

02:10 Uwaga! odc. 5273

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Pocahontas - fi lm 

09:00 My3 odc. 36 

09:30 My3 odc. 35 

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 8

10:15 Ewa gotuje odc. 328

10:55 Nasz nowy dom odc. 73 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 3 

12:55 Top chef odc. 73 

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 5

15:45 Kabaret na żywo 

17:45 SuperPies odc. 6

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 63

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 32 - serial 

20:05 Podróże Guliwera - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 83

00:05 Tajemnica Westerplatte - fi lm 

08:55 Przyjaciele 14:00 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 11:30 Złote czasy radia 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Kiedy wrak statku trafi a na ląd, pracownik 
pocztowy – Guliwer odkrywa, że znalazł się na 
fantastycznej wyspie Liliputów. Dzięki heroicznym 
wyczynom Guliwer szybko zjednuje sobie malutkich 
mieszkańców. Kiedy sprowadza niebezpieczeństwo 
na przyjaciół, musi szybko to naprawić.

Alexis i jej były partner to para złodziei. Kobieta 
wycofała się z działalności przestępczej, lecz daje 
się namówić na ostatni skok. Zysk ze skradzionych 
diamentów miałby umożliwić egzystencję do końca 
życia. Sprawy się niestety mocno komplikują. Alex 
zostaje wplątana w morderstwo. 

„Momentum”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Podróże Guliwera”
(2010r.) Polsat 20:05
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3290
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 5
07:00 Gen miłosierdzia - fi lm 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Jaka to melodia? 
09:05 Ziarno odc. 656 
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 35 - serial 
10:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Z pamięci 
13:05 Błękitna Planeta II odc. 1 
 - serial 
14:05 Sonda II odc. 77 
14:30 Komisarz Alex odc. 136 - serial 
15:20 Korona królów odc. 56 - serial 
15:55 Korona królów odc. 57 - serial 
16:25 Korona królów odc. 58 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 17 - serial 
21:05 Od Opola do Opola 
22:05 Do diabła z miłością - komedia 
23:55 W sercu oceanu odc. 5 - serial 
00:55 Z pamięci 

06:00 Interwencja 

06:20 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 21 - serial 

06:50 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 22 - serial 

07:20 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 23 - serial 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 24 - serial 

08:15 Tom i Jerry odc. 1 - serial 

08:45 Tom i Jerry odc. 2 - serial 

09:20 Rodzina Addamsów 

 - spotkanie po latach - komedia 

11:05 Galileo odc. 673 

12:05 Galileo odc. 674 

13:20 Pegaz kontra chimera - fi lm 

15:00 Agent z przypadku - komedia 

16:50 Za linią wroga - fi lm 

19:00 Galileo odc. 675 

20:00 Quest - fi lm 

22:00 Grudge III: Powrót klątwy - thriller 

00:00 Zwierz - horror

06:00 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial 

06:55 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 2 - serial 

07:55 Najśmieszniejsi odc. 5

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 5 - serial 

09:30 Wojciech Cejrowski. 

 Boso - Meksyk/Paragwaj odc. 1

10:00 Wojciech Cejrowski. 

 Boso - Meksyk/Paragwaj odc. 2

10:40 Na psa urok 

12:55 Deszczowa wróżka - fi lm 

14:35 Król Artur - fi lm 

17:00 Robin Hood: Książę złodziei - fi lm 

20:00 John Wick - thriller 

22:00 Bóg zemsty - fi lm 

00:00 Uwikłana odc. 5 - serial 

00:55 Dyżur 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 15 - serial 

09:05 Richard Strauss. 

 Na drugim brzegu tęczy - fi lm 

11:00 Trzeci punkt widzenia odc. 231 

11:40 Mała Moskwa - melodramat 

13:45 Chuligan literacki odc. 74 

14:20 Nienasyceni odc. 36 

14:45 Mata Hari - balet

16:55 Rzecz Polska odc. 6

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 525

18:10 Dolina nicości 

19:30 Gry uliczne - fi lm 

21:20 Bilet na Księżyc - komedia 

23:35 Scena alternatywna odc. 55

00:05 Trzeci punkt widzenia odc. 231 

06:50 Był taki dzień odc. 526

06:55 Christos Woskriesie 

08:00 Oblicze miłosierdzia - fi lm 

09:15 Siedlisko odc. 3 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 115

10:40 Dzikie Chiny odc. 6 - serial 

11:45 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 1 - fi lm 

12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej 

 - serial 

13:45 Szerokie tory odc. 55

14:25 Dorożkarz nr 13 - komedia 

15:35 Wielka gra odc. 75

16:35 Ex libris 

17:05 Wiktoria odc. 5 - serial 

18:00 Wiktoria odc. 6 - serial 

19:00 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial 

20:00 Rozmowy kontrolowane 

 - komedia 

21:50 Wiktoria odc. 3 - serial 

22:45 Wiktoria odc. 4 - serial 

23:45 Zmory - fi lm 

01:40 Ci cholerni cudzoziemcy. 

 Polacy w Bitwie o Anglię - fi lm

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - fi lm 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 W mę ce mojej szukaj siły 
 i ś wiatła 
10:00 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:05 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
10:15 Mój brat papież 
10:30 Msza Święta z okazji spotkania 
misjonarzy miłosierdzia 
 pod przewodnictwem 
 Ojca Świętego Franciszka 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Kamyki wspomnień 
 o ks. Jerzym Popiełuszce 
14:10 Camino Polskie - fi lm 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Jan Paweł II (1978-2005) - fi lm 
15:35 Święty na każdy dzień 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 3 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 2 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 W promieniach miłosierdzia - fi lm 

06:05 Słowo na niedzielę 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4637
10:45 Podwodna planeta odc. 3 
 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży odc. 149
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 6 s. 11
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 38
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 6
16:35 Na sygnale odc. 185 - serial 
17:10 Na dobre i na złe odc. 702 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika PKO 
18:35 Za marzenia odc. 5 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 3
20:05 22 Jump Street - komedia 
22:10 Mama Tina - fi lm 
23:55 Daleko od okna - dramat 
02:00 22 Jump Street - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1065

11:00 Efekt domina odc. 5 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 844

11:55 Iron Majdan odc. 4

12:55 Diagnoza odc. 7 s. 2 - serial 

13:55 Druga szansa odc. 4 s. 5 - serial 

14:55 Hipnoza odc. 5

16:00 W głowie się nie mieści - fi lm 

18:00 Ugotowani odc. 6 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5274

20:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 3

21:35 Thor - fi lm 

23:55 Kryptonim U.N.C.L.E. - komedia 

02:20 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 37 - serial 

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 38 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial 

09:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial 

09:40 Aladyn - fi lm 

11:40 Wakacje rodziny Johnsonów 

 - komedia 

13:50 Podróże Guliwera - fi lm 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 83

17:45 Nasz nowy dom odc. 112 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 20 - serial 

21:05 Kabaret na żywo odc. 36

23:10 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 4 

00:10 Weekend - komedia

05:50 Ukryta prawda odc. 196 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 20 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 21 - serial 

09:55 Przyjaciele odc. 22 - serial 

10:25 Przepis na życie odc. 9 s. 2 - serial 

11:25 Przepis na życie odc. 10 s. 2 - serial 

12:25 Zaklinaczka duchów odc. 7 - serial 

13:25 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

16:55 Młode szpady - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 6 s. 2 - serial 

20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm 

23:20 Strzelec odc. 2 - serial 

00:20 Słaby punkt - thriller 

10:25 Przepis na życie 19:00 Galileo

09:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso

17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Siedlisko

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

Księżniczka Jasmina wymyka się z pałacu na ulice 
miasta, gdzie poznaje ulicznika Aladyna i jego małpkę 
Abu. W wyniku intryg Jaff ara, doradcy sułtana, Aladyn 
zostaje najpierw wtrącony do więzienia, a potem 
wysłany na poszukiwanie lampy, w której znajduje się 
dowcipny dżin spełniający życzenia jej posiadacza.

Nordycki bóg Thor zostaje wygnany z Asgardu 
przez ojca, Odyna. Ma żyć jako śmiertelnik, by 
nauczyć się pokory. Źródło jego mocy _ potężny 
młot Mjöllnir _ zostaje mu odebrane. Podczas życia 
na wygnaniu Thor dowiaduje się dzięki ukochanej 
Jane, co naprawdę znaczy być człowiekiem.

„Thor”
(2011r.) TVN 21:35

„Aladyn”
(1992r.) Polsat 09:40
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13:45 Elif

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 219 - serial 
07:15 Komisariat odc. 56 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 50 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Błękitna Planeta II odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 220 - serial 
14:45 Korona królów odc. 58 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 12 - serial 
16:15 Leśniczówka odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3291
18:30 Korona królów odc. 59 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Inspekcja 
22:00 Warto rozmawiać 
23:05 Drzwi do wolności - fi lm 
00:35 Do diabła z miłością - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 197 - serial 

06:25 Szpital odc. 290 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 565 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 464 - serial 

14:55 Szpital odc. 291 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 19 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 566 - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:30 Kevyn Aucoin: 

 W pułapce sukcesu - fi lm 

00:20 Nowe życie - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 6 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 28 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 29 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 9 s. 6 
 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 86
15:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 82
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 83
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 390 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 674 
23:00 Galileo odc. 675 
00:15 Rekiny - strefa śmierci - horror 

06:00 To moje życie! odc. 263 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 30 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 9 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 10 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - fi lm 
21:55 Momentum - thriller 
23:55 Pod ścianą - fi lm 
02:00 Taki jest świat 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Rzecz Polska odc. 6
08:35 Chłopcy - dramat 
10:10 Tatarak - dramat 
11:00 Rodzina Połanieckich 
 odc. 7 - serial 
12:40 Piękny był pogrzeb, 
 ludzie płakali - fi lm 
13:40 Studio Kultura - rozmowy 
13:55 Mistrz i Małgorzata odc. 1 - serial 
15:55 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 525
16:50 Ostatnia akcja - komedia 
18:30 Ikony muzyki odc. 2 - serial 
19:20 Rzecz Polska odc. 6
19:40 Informacje kulturalne odc. 2623 
20:00 Sonita - fi lm 
21:40 Moloch  - fi lm 
22:30 Filmy o fi lmach odc. 1
22:35 Pierwsze etiudy  - fi lm 
22:50 Filmy o fi lmach odc. 1
22:55 Każdemu to, czego mu wcale 
 nie trzeba - fi lm 
23:05 Filmy o fi lmach odc. 1
23:10 Casting - fi lm 
23:30 Którędy po sztukę odc. 43 
23:35 Videofan odc. 63 
23:55 Dziennik fi lozofa odc. 110
00:05 Powtórnie narodzony 
 - melodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 527
07:00 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 62
08:40 Cudowny świat przyrody 
 odc. 5 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 19 
 - serial 
10:25 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial 
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 32
11:50 Blizna - dramat 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 43
14:20 Sensacje XX wieku odc. 42
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 53 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 8
15:55 Olbrzymy epoki lodowcowej - fi lm 
17:00 Ex libris 
17:25 Flesz historii 
17:45 Czarne chmury odc. 9 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 44, 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 148, 
20:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2 - fi lm 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 20 
 `- serial 
22:45 Wiktoria odc. 5 s. 1 - serial 
23:35 Wiktoria odc. 6 s. 1 - serial 
00:30 Powstrzymać Holocaust - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 180 lat na zdrowie - fi lm 
11:45 Kabwe 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Święty Franciszek i Klara - fi lm 
13:05 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Jasnogórskie 
 Te Deum Laudamus 966-2016 
 - fi lm 
15:05 Chcę żyć - fi lm 
15:20 Moje leczenie wodą - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w Sanktuarium Trójcy 
 Przenajświętszej i św. Anny 
 w Prostyni 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 68 - serial 
23:00 Zostawić ślad… Reportaż 
23:25 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 134 
07:20 Na sygnale odc. 30 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 25
11:25 Prawosławne nabożeństwo 
 paschalne 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 110 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 3 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 96 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 85 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 58 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 31 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 31
20:50 M jak miłość odc. 1364 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 6 - serial 
22:50 Zaginiona odc. 5 - serial 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 284 s. 14 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5274

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 6 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2223

10:55 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 889 - serial 

12:00 Szkoła odc. 541 - serial 

13:00 19+ odc. 242 - serial 

13:30 Szpital odc. 778 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 542 - serial 

16:30 19+ odc. 243 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 890 - serial 

18:00 Szpital odc. 779 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5275

20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2658 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 144

21:30 Druga szansa odc. 5 s. 5 - serial 

22:30 Iron Majdan odc. 5

23:35 Thor - fi lm 

01:55 Co za tydzień odc. 844

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 656 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 405 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 406 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 11 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 744 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 135 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 781 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2668 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 827 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 210 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 200 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2669 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 519 - serial 
20:05 Transformers: zemsta upadłych 
 - fi lm 
23:20 Wyścig z czasem - thriller 
01:50 Niezniszczalni III - fi lm 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 13:55 Mistrz i Małgorzata 18:50 Sensacje XX wieku

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

Gdy Ted dowiaduje się, że żona ma kochanka, strzela 
do niej, a następnie informuje policję o zdarzeniu. Na 
miejsce przybywa Rob, który w ofi erze rozpoznaje 
kochankę. Ted przyznaje się do zabicia żony. 
Rob nie poświęca mu uwagi, ponieważ jest zbyt 
oszołomiony tym zdarzeniem.

Minęły dwa lata od bitwy z deceptikonami, po której 
panował pokój. Mimo iż Sam Witwicky przyczynił 
się do ocalenia świata, pozostaje zwyczajnym 
nastolatkiem. Niestety, deceptikony przywracają 
do życia przywódcę, Megatrona, i kolejny raz 
przygotowują się do inwazji na Ziemię. 

„Transformers: zemsta upadłych”
(2009r.) Polsat 20:05

„Słaby punkt”
(2007r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 10 kwietnia 2018

14:45 Korona królów

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 220 - serial 
07:20 Komisariat odc. 57 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 27
10:10 Klan odc. 3291
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 51 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Liturgia wielkanocna 
 w Kościele greckokatolickim 
13:45 Elif odc. 221 - serial 
14:45 Korona królów odc. 59 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 25 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3292
18:30 Korona królów odc. 60 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 4 - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 4 - serial 
23:35 Uwięzione odc. 15 - serial 
00:35 Komisja morderstw odc. 2 - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1122 - serial 

06:25 Szpital odc. 291 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 566 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 465 - serial 

14:55 Szpital odc. 292 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 20 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 567 - serial 

20:00 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

22:30 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm 

01:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 7 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 9 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 30 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 31 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 10 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 87

15:00 Detektywi w akcji odc. 120 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 84

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 85

18:00 Policjantki i policjanci odc. 390 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 178 - serial 

21:00 Egzorcyzmy Emily Rose - horror 

23:40 Forteca II - fi lm 

01:30 STOP Drogówka odc. 173

06:00 To moje życie! odc. 264 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 31 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 10 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 11 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
20:00 Bóg zemsty - fi lm 
22:05 Zbrodniarz - dramat 
00:10 Po prostu walcz 3 - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:50 Informacje kulturalne odc. 2623 

09:15 Ostatnia akcja - komedia 

11:00 Królewskie sny odc. 1 - serial 

12:20 Królewskie sny odc. 2 - serial 

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:55 Mistrz i Małgorzata odc. 2 - serial 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:35 Parę osób, mały czas - dramat 

18:35 Karski i władcy ludzkości - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2624 

20:00 Powrót pana Cogito 

21:15 Dezerterzy odc. 74 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 111

21:55 Wielkie nadzieje - dramat 

00:10 Biała noc - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 528
07:00 Smoleńsk 2010 - 
 na własne oczy - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 6 - serial 
09:05 Pogranicze w ogniu odc. 20 
 - serial 
10:15 Najmłodsi mieszkańcy lasów 
 odc. 1 - fi lm 
11:10 Goniec historyczny IPN odc. 15 
11:35 Dzikie Chiny odc. 6 - serial 
12:35 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2- fi lm 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 44
14:10 Sensacje XX wieku odc. 148
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 42 - serial 
15:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
16:25 W imię honoru - fi lm 
17:25 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 3 
17:45 Czarne chmury odc. 10 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 136
19:25 Sensacje XX wieku odc. 139
19:55 Jak było? odc. 5 
20:40 Gorycz i chwała - fi lm 
21:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:55 Pogranicze w ogniu odc. 21 
 - serial 
23:10 Historia Roja Serial wojenny 
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:35 Toliara - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dominikanie 
 - od słowa do nauki - fi lm 
13:05 Trzeci Testament - serial 
14:00 Mam w sobie siłę - fi lm 
15:35 Kazembe - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Oratorium Szlakiem Ikara 
23:40 Procesja dziejów 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1364 - serial 
07:00 Menonici w Polsce 
07:20 Na sygnale odc. 31 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 26
11:25 Rodzinka.pl odc. 58 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 111 - serial 
14:00 Pielęgnacja włosów 
 - niezły biznes - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1364 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 86 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 59 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 32 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 6 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1365 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Dama - fi lm 
00:35 Zaginiona odc. 5 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2224

10:55 Ukryta prawda odc. 890 - serial 

12:00 Szkoła odc. 542 - serial 

13:00 19+ odc. 243 - serial 

13:30 Szpital odc. 779 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 543 - serial 

16:30 19+ odc. 244 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 891 - serial 

18:00 Szpital odc. 780 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5276

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2659 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 145

21:30 Diagnoza odc. 8 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1126

00:05 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 657 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 407 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 408 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 12 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 745 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 136 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 782 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2669 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 828 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 211 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 201 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2670 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 520 - serial 
20:10 Niezniszczalni III - fi lm 
22:55 Ogień zwalczaj ogniem - fi lm 
01:00 Lincoln - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:45 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Will Gerard jest nauczycielem języka angielskiego. 
Jego żona gra w orkiestrze na wiolonczeli. Pewnego 
wieczoru Laura zostaje pobita i zgwałcona. 
Zrozpaczony Will oczekuje na informację o stanie żony. 
W szpitalu poznaje Simona, który zna okoliczności 
tragicznego zdarzenia. 

Samantha mieszka z mężem i córeczką. Od lat 
cierpi na amnezję. Po wypadku samochodowym, 
zaczyna sobie przypominać fakty z przeszłości. 
Dręczą ją nocne koszmary, w których jest zupełnie 
inną kobietą,. Po transmisji parady, w której wzięła 
udział, napada na nią uzbrojony mężczyzna.

„Długi pocałunek na dobranoc”
(1996r.) TVN 7 20:00

„Bóg zemsty”
(2012r.) TV Puls 20:00



Środa, 11 kwietnia 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 221 - serial 
07:15 Komisariat odc. 58 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 17 
 - serial 
10:10 Klan odc. 3292
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 17 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 Magazyn rolniczy 
12:40 Amur. Amazonka Azji odc. 1 
 - serial 
13:45 Elif odc. 222 - serial 
14:45 Korona królów odc. 60 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 26 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3293
18:30 Korona królów odc. 61 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 4 - serial 
20:35 Real Madryt - Juventus FC 
 Piłka nożna 
20:40 Real Madryt - Juventus FC 
 Piłka nożna 
22:40 Liga Mistrzów UEFA 
00:10 Orły Nawałki 

05:20 Ukryta prawda odc. 198 - serial 

06:25 Szpital odc. 292 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 9 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 12 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 567 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 12 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 466 - serial 

14:55 Szpital odc. 293 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 10 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 13 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 21 

 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 568 - serial 

20:00 Wielki Mike - dramat 

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 6

23:50 Mama i ja - komedia 

01:55 Moc magii odc. 95

06:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 10 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 11 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 121 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 88

15:00 Detektywi w akcji odc. 122 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 86

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 87

18:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 392 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 179 - serial 

21:00 Banita odc. 1 - fi lm 

23:05 Krwawa zemsta - fi lm 

01:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 11 - serial

06:00 To moje życie! odc. 265 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 32 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 11 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 12 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
20:00 Poszukiwany - fi lm 
22:00 Pocałunek smoka - fi lm 
23:55 Wzgórza mają oczy II - horror 
01:50 Wikingowie odc. 6 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 12

08:45 Informacje kulturalne odc. 2624

09:05 Parę osób, mały czas - dramat 

11:00 Królewskie sny odc. 3 - serial 

12:15 Królewskie sny odc. 4 - serial 

13:35 Rzecz Polska odc. 6

13:50 Studio Kultura - rozmowy 

14:15 Mistrz i Małgorzata odc. 3 - serial 

15:50 Dranie w kinie odc. 23

16:30 Ceremonia pogrzebowa - dramat 

18:15 Hitchcock/Truffaut - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2625 

20:00 W sumie rodzina 

 - komediodramat 

21:40 Pegaz odc. 68

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 112

22:50 Jedna scena odc. 3

23:05 Jezioro Bodeńskie - dramat 

00:40 Performance odc. 99 

06:50 Był taki dzień odc. 529
07:00 W imię honoru - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 64
08:40 Cudowny świat przyrody odc. 7 
 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 21 
 - serial 
10:25 Powstrzymać Holocaust - fi lm 
11:35 Spór o historię odc. 13
12:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - fi lm 
13:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 136
14:20 Sensacje XX wieku odc. 139
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 33 - serial 
15:25 Zobaczyłem zjednoczony naród 
 - fi lm 
16:25 Gorycz i chwała - fi lm 
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 3 - serial 
17:50 Janosik odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 140
19:20 Sensacje XX wieku odc. 187
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 22 
 - serial 
22:45 Wyprawy krzyżowe odc. 3 - serial 
23:50 Szalom Lejbuszewo odc. 21
00:25 Śmierć prezydenta 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 49 - serial 
11:20 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Kartka z kalendarza 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Serce bohatera - fi lm 
14:05 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 
14:20 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa odc. 3 - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielkie serce Jack - fi lm 
23:40 Odwaga wiary - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1365 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 32 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama Program TV 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 27
11:25 Rodzinka.pl odc. 59 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 112 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 6 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1365 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 87 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 60 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 33 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1842 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 703 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 186 - serial 
22:25 Nauczycielka angielskiego 
 - komediodramat 
00:00 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
00:35 Aaron Swartz 
 - złote dziecko Internetu - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2225

10:55 Ukryta prawda odc. 891 - serial 

12:00 Szkoła odc. 543 - serial 

13:00 19+ odc. 244 - serial 

13:30 Szpital odc. 780 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 544 - serial 

16:30 19+ odc. 245 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 892 - serial 

18:00 Szpital odc. 781 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5277

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2660 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 146

21:30 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 3 

22:35 Dziewczyna z tatuażem - fi lm 

01:50 Zróbmy sobie wnuka - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 658 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 409 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 410 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 13 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 746 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 137 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 783 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2670 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 829 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 212 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 202 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2671 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 174 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 6
21:30 Top chef odc. 74 
23:00 Ostrożnie z dziewczynami 
 - komedia 
00:55 Dom Hemingway - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

Mikael dziennikarzem śledczym. Został skazany 
za zniesławienie przemysłowca Wennerströma. Po 
procesie musi zawiesić działalność. Henrik Vanger, 
nakłania go do zbadania sprawy zaginięcia jego 
bratanicy. Okazuje się, że każdy krok Mikaela śledzi 
hakerka, Lisbeth, która współpracuje z Vangerem.

Mike, afroamerykański futbolista, karierę zawdzięcza 
przybranej matce. Dzieciństwo spędził na ulicy. 
Przypadek sprawił, że o jego losie dowiedziała się 
Leigh Anne Tuohy. Kobieta, postanawia mu pomóc 
i przyjąć go pod dach. Dzięki jej bezinteresowności 
chłopiec kończy szkołę i zostaje futbolistą.

„Wielki Mike”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Dziewczyna z tatuażem”
(2011r.) TVN 22:35
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 temperatura: 14 8 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1009 1017 hPa
 wiatr: 35 28 km/h 

 temperatura: 14 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1019 1019 hPa
 wiatr: 23 19 km/h 

 temperatura: 19 7 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1016 hPa
 wiatr: 17 28 km/h 

 temperatura: 21 11 °C
 opady: 0 0,8 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 33 26 km/h 

 temperatura: 23 13 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1017 1024 hPa
 wiatr: 20 22 km/h 

 temperatura: 11 2 °C
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Sernik z ziemniakami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 

750 g twarogu
250 g ugotowanych, 
ostudzonych ziemniaków 
150 g margaryny/masła
350 g cukru
6 jajek 
50 g rodzynek
skórka z połowy 
pomarańczy
cukier puder 

Sposób wykonania:

Twaróg i ziemniaki zmiel 
trzykrotnie w maszynce do 
mięsa. Margarynę/masło utrzyj 
z cukrem i żółtkami. Białka ubij 
na sztywną pianę i wszystko 
razem wymieszaj, dodaj na 
koniec rodzynki i skórkę po-
marańczy. Masę wyłóż na bla-
chę, wcześniej wysmaruj ją 
margaryną/masłem, piecz ok. 
40 min.  

Smacznego!
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Skuteczna metoda usuwania bólu kręgosłupa, stawów i mięśni
Ludmiła Maciejewska – Terapeuta Manualny – Technik Masażysta przedstawia metodę terapii, która w swym działaniu robi cuda. 

Kiedy dokuczają plecy
PORADY  Z wiekiem każdy z nas mniej lub bardziej narzeka na bóle pleców. Są one zlokalizowane w róż-
nych odcinkach. Jednym daje się we znaki siedzący tryb życia, innym praca fizyczna. Jak możemy zadbać 
o kręgosłup?

Wielu pacjentów skorzystało 
już z pomocy Ludmiły Maciejew-
skiej, która jest znaną terapeutką 
stosującą masaże lecznicze. Od 
kilku lat również stosuje znane 
w wielu krajach metody, również 
te mało popularne w Polsce.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szkołę 
medyczną w zawodzie technik 
masażysta. Pytamy, co sprawi-
ło, że cieszy się tak dobrą opinią 
wśród pacjentów? Odpowiada, 
że lubi pracować z ludźmi cho-
rymi i rozumie ich problemy:  
– Mam solidne wykształcenie, 
ale nie zaprzestałam dalszej na-
uki. Sukces zawdzięczam pewnej 
metodzie, która polega na masa-
żu leczniczym oraz pozwala na 
szybkie określenie i rozpoznanie 
przyczyny bólu.

Twórcą metody masażu 
w terapii kręgosłupa jest chi-
ropraktyk Kazimierz Mytnik. 
Metodę stworzył w 2005 roku 
w Nowym Jorku, gdzie mieszkał 
i praktykował dla Polonii Ame-
rykańskiej. Metoda powstała, 
by szybko i skutecznie usuwać 
problemy związane z bólem krę-
gosłupa, stawów i mięśni dla za-
pracowanej Polonii na Greenpo-
int. Metoda się sprawdziła i dziś 
korzystają z niej pacjenci w kra-
ju i za granicą. Teraz i Ty możesz 
poznać tę metodę, przychodząc 
na terapię do Ludmiły Macie-
jewskiej, która uczyła się meto-
dy u samego twórcy Kazimierza 
Mytnika.

Założeniem metody jest 
likwidowanie przyczyn, a nie 
objawów. W masażu tym wyko-
rzystuje się zależność między 
obszarami skóry, tkanki pod-

skórnej i tkanki mięśniowej oraz 
naczyniami i narządami we-
wnętrznymi, które są unerwio-
ne przez te same odcinki rdze-
nia kręgowego. Metoda pracuje 
z układem nerwowym, mięśnio-
wym, wydalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób na-
turalny przywracają sprawność 
kręgosłupa. Metoda jest bez-
pieczna nawet w schorzeniach 
u osób starszych, u których czę-
sto możemy napotkać osteopo-
rozę czy osteofitozę kręgów. 

– Terapia sprawdza się w li-
kwidowaniu problemów pocho-
dzących od dysfunkcji kręgosłu-
pa i mięśni, np. bóle głowy, bóle 
w odcinku szyjnym, drętwienia 
rąk, rwa barkowa, rwa kulszo-
wa, rwa udowa, bóle w odcinku 
szyjnym, bóle w odcinku pier-
siowym, lędźwiowym, bóle nóg 
i wielu innych schorzeniach, 
z którymi inne terapie sobie nie 
radzą – mówi Pani Ludmiła.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna dia-
gnoza sprawią, że można pa-
cjentowi pomóc bardzo szybko, 
nawet na trzech spotkaniach. 
Oczywiście w zależności od pro-
blemu, z jakim się spotykamy.

– Zdarzają się, jak to okre-
ślam „stare sprawy” (przewle-
kłe), które wymagają większej 
liczby wizyt, jak również kon-
taktu z lekarzem specjalistą, 
w celu podania farmakologii, by 
szybciej wyprowadzić pacjenta 
ze stanu przewlekłego – dodaje 
terapeutka.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia 
dokumentacji medycznej np. 

rtg, rezonans magnetyczny, hi-
storia leczenia lub wypis ze szpi-
tala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 
więc metoda jest stosowana in-
dywidualnie do każdego pacjen-
ta.

– Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. 
Warto podkreślić, że regularność, 
czyli profilaktyka, jest bardzo 
ważna, bo zapobiega nawrotom 
bólu i problemów związanych ze 
schorzeniem kręgosłupa – mówi 
Pani Ludmiła.

– Metoda, na której pracu-
je jest najlepszą formą masażu 
w terapii kręgosłupa,  z jaką się 
spotkałam. Efekty, jakie widzę 
w pracy z pacjentami są niezwy-
kle zachwycające – dodaje Lud-
miła Maciejewska.

– Czy przyjmuje Pani tylko 
w Golubiu-Dobrzyniu? 

– Nie, przyjmuję także 
w Toruniu. Wszelkie dodatko-
we informacje i aktualności są 
na mojej stronie insternetowej  
www.polskiemasaze.pl, więc 
serdecznie zapraszam.

Można zakupić u mnie tak-
że karty podarunkowe, to for-
ma oryginalnego prezentu lub 
forma podziękowania dla kogoś, 
godzina profilaktyki, nie ma nic 
lepszego niż podarowanie danej 
osobie prezentu dla zdrowia–
tłumaczy Pani Ludmiła.

– Praca to nie tylko mój 
zawód, ale i pasja. Kocham pra-
cować z pacjentami i pomagać 
w powrocie do zdrowia. Zdrowie 
to największe bogactwo człowie-
ka, więc dbajmy o nie jak najle-
piej przez cały czas – mówi Pani 
Ludmiła.

A R T Y K U Ł     S P O N S O R O W A N Y 

Ludmiła Maciejewska pracująca metodą, która powstała w Nowym Yorku 
mytnikconcept

GABINET TERAPII MANUALNEJ LUDMIŁA MACIEJEWSKA

(budynek poprzedniej siedziby NZOZ Nasz Medyk)
Golub-Dobrzyń
ul. Wojska Polskiego 3 c
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz kolejki.
tel. 882 787 070  pon.-pt. 9:00-19:00; sob. 9:00-14:00
(dni przyjmowania - poniedziałek, środa,sobota)
Więcej informacji na stronie : www.polskiemasaze.pl

Odpowiedź jest prosta: pil-
nować prawidłowej masy ciała 
i wykonywać ćwiczenia. Niestety, 
mało komu chce się podejmować 
dodatkowy wysiłek, jeśli i tak jeste-
śmy już zmęczeni pracą zawodową 
i obowiązkami domowymi. War-
to jednak poświęcić trochę czasu 

własnemu zdrowiu, bo to najlepsza 
inwestycja na starość. Gwarantuje, 
że po osiągnięciu wieku senioralne-
go będziemy bardziej sprawni niż 
rówieśnicy, a co za tym idzie – bę-
dziemy łykać mniej leków przeciw-
bólowych.

Już od dzieciństwa przyjmuje-
my nieprawidłową postawę, która 
– jeśli nie jest korygowana – zo-
staje z nami do dorosłości i po-
woduje napięcia mięśniowe. To, co 
możemy zmienić od razu, to spo-
sób, w jaki siedzimy na krześle. Po 
pierwsze, dwoma pośladkami. Po 
drugie, plecy powinny opierać się 
o oparcie. Idealnie, jeśli jest ono 
delikatnie wklęsłe na wysokości 
odcinka piersiowego i wypukłe 

w okolicy lędźwiowej. Prawidłowa 
pozycja na krześle kojarzy nam się 
z siedzeniem sztywno pod kątem 
90 stopni między plecami a udami. 
Nie bardziej mylnego: należy lekko 
się odchylić, a kąt ma wynosić 120 
stopni. Jeśli dużo czasu spędzamy 
w aucie, warto zaopatrzyć się w po-
duszkę do wsparcia lędźwi. Lekarz 
Mikołaj Wiśniewski, który zajmuje 
się schorzeniami układu ruchu, za-
leca, by na krześle w pracy ułożyć 
zwykłą dmuchaną poduszkę, ale 
wypełnioną powietrzem do poło-
wy. To wymusza wiercenie się, co 
sprzyja dobrostanowi kręgosłupa. 
I jeszcze sprawa telefonu – noto-
ryczne przytrzymywanie go głową 
i barkiem, bo rozmawiając jedno-

cześnie robimy inne rzeczy – to 
prosta droga do bólu.

Podczas zakupów też można 
zadbać o plecy. Korzystajmy z wóz-
ków sklepowych, przecież nie trze-
ba ich wypełniać po brzegi. Sięgając 
po coś ciężkiego, np. zgrzewkę na-
poju, uginamy kolana, ale nie po-
chylamy się do przodu, plecy mają 
być proste. 

Odpoczywając w domu na ka-
napie, podkładajmy pod lędźwie 
poduszkę. Kolana rozsunięte, stopy 
powinny spoczywać na podłodze, 
niekorzystne dla kręgosłupa jest 
wyciąganie nóg i opieranie o pod-
nóżek. Kto może, niech ogląda tele-
wizję siedząc po turecku.

I jeszcze kilka słów o spaniu. 

Materac w łóżku nie ma być ani 
za twardy, ani za miękki. Warto 
zainwestować w taki dobrej firmy. 
Jeśli tylko zauważymy, że robią się 
w nim miejsca zapadnięte, trzeba 
go wymienić. Głowę układamy na 
poduszce. Najlepiej spać na wznak, 
ewentualnie w pozycji embrional-
nej. Rano nie zrywamy się gwał-
townie z łóżka. Zaczynamy od de-
likatnego przeciągania, następnie 
przewracamy się na bok, spuszcza-
my nogi na podłogę i podnosimy 
tułów.

By kręgosłup miał dobre opar-
cie, warto codziennie poświęcić 
choć 15 minut na ćwiczenia wzmac-
niające mięśnie brzucha i grzbietu.

(aba), fot. pixabay
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Uwolnij się od stresu
STYL ŻYCIA  Napięcie to nieodłączny towarzysz życia współczesnego człowieka. Stres może być mo-
torem naszej aktywności, ale często bywa hamulcem

Zdrowie

Bezpłatnie zaszczep dziecko
Jeżeli twoje dziecko urodziło się w latach 2013-2016 i nie było zaszczepione prze-
ciwko pneumokokom – możesz to zrobić bezpłatnie. Zgłoś się do lekarza do  
20 kwietnia. Szczepionkę otrzymają dzieci w wieku do 5 lat.

Jeśli chcesz, by twoje dziec-
ko zostało zaszczepione, umów 
się na wizytę szczepienną i zgłoś 
do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej do 20 kwietnia. Jest 
to ostateczny termin kwalifikacji 
dziecka do tego szczepienia.

- Zakażenie pneumokokiem 
przenosi się poprzez wdycha-
nie drobnych kropelek wydzie-
liny dróg oddechowych i śliny 
unoszących się w powietrzu 
oraz przez kontakt bezpośredni 
z chorym lub nosicielem – wyja-
śnia prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. 
med. Teresa Jackowska, krajowy 
konsultant w dziedzinie pedia-
trii. - Ryzyko zakażenia znacz-
nie się zwiększa, gdy dziecko 
przebywa w żłobku, przedszkolu 
lub innej większej grupie dzieci. 
Na poważne choroby wywołane 

przez pneumokoki chorują naj-
częściej dzieci do 5. roku życia, 
ale najwięcej powikłań i ciężkich 
zakażeń inwazyjnych występuje 
w pierwszych 2 latach życia.

Jedyną skuteczną metodą 
zapobiegania zakażeniom pneu-
mokokowym jest szczepienie 
ochronne. Szczepionki przeciw-
ko pneumokokom zawierają je-
dynie mały fragment komórki 
bakteryjnej. 

W Polsce dostępne są dwie 
szczepionki skoniugowane (10-
walentna, 13-walentna), które 
stosuje się u dzieci od ukończe-
nia 6. tygodnia życia. Obie szcze-
pionki są bezpieczne, skuteczne 
i immunogenne w stosunku do 
antygenów pneumokoka zawar-
tych w szczepionce. Szczepion-
ki stymulują niedojrzały układ 

odpornościowy niemowlęcia 
i małego dziecka i chronią przed 
zakażeniem typami pneumoko-
ków, które najczęściej wywołują 
choroby inwazyjne. Szczepionkę 
podaje się w postaci zastrzyku 
domięśniowego.

Pneumokoki mogą powo-
dować zakażenia inwazyjne, 
charakteryzujące się obecnością 
bakterii w krwi oraz zakażenia 
zlokalizowane – bez uogólnio-
nego zakażenia.

Główne postacie zakażenia 
to:

• zapalenie ucha środkowe-
go – prawie każde dziecko do 5. 
roku życia ma za sobą przebyte 
zapalenie ucha środkowego wy-
wołane przez pneumokoki;

• zapalenie zatok obocznych 
nosa;

• zapalenie płuc – czynnika-
mi sprzyjającymi są przewlekłe 
choroby płuc oraz jako powikła-
nie grypy;

• zapalenie spojówek.
Zakażenia mogą przebiegać 

w sposób inwazyjny, wywołując:
• zapalenie płuc z bakterie-

mią (obecność bakterii w krwi) 
– w ok. 25-30 proc. przypadków 
zapalenia płuc występuje bakte-
riemia;

• zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych – w tym przypadku 
obserwuje się bardzo poważne 
powikłania (np. śmierć lub głę-
bokie upośledzenie intelektual-
nee i częste nawroty choroby);

• posocznicę – najczęściej 
jest następstwem ciężkiego za-
palenia płuc, jednak może rozwi-
nąć się jako choroba podstawo-
wa bez wcześniejszego ogniska 
zapalnego;

• zapalenie wsierdzia;
• zapalenie otrzewnej;
• zapalenie kości i szpiku;
• zapalenie stawów.
Dowodem na to, że szcze-

pienia przeciw pneumokokom 
przynoszą korzyści, są Kielce. W  

2006 r. prowadzono tam bezpłat-
ne szczepienia przeciw pneumo-
kokom dla dzieci. Zapadalność na 
pneumokokowe zapalenie płuc 
u dzieci poniżej 2. roku życia 
zmniejszyła się o blisko 97 proc., 
liczba hospitalizacji z powodu 
zapalenia płuc wśród dzieci do  
2 lat – o 60 proc., a liczba przy-
padków zapalenia ucha środko-
wego – o 85 proc. Dodatkowo 
zaobserwowano efekt odporno-
ści zbiorowiskowej. Liczba za-
chorowań zmniejszyła się o po-
nad 50 proc. wśród dorosłych, 
którzy często komunikują się 
z najmłodszymi (chodzi głównie 
o osoby starsze- seniorów, któ-
rzy – poza dziećmi - należą do 
grupy ryzyka zachorowania na 
zapalenie płuc wywołane przez 
pneumokoki).

Zmniejszyła się także czę-
stotliwość występowania szcze-
pów pneumokoków opornych na 
penicylinę u dzieci poniżej 5 lat 
– do 6,5 proc. Dla porównania 
w populacji nieszczepionej czę-
stotliwość ta wynosi 50,5 proc.

źródło: 
Ministerstwo Zdrowia

O tym, że stres istnieje wie-
dzieli twórcy jogi i uwzględni-
li ten temat w swojej filozofii. 
Czym jest stres? Od strony fi-
zjologicznej to reakcja obronna 
organizmu na określony sygnał 
pochodzący z mózgu. Bardzo 
często jest to sygnał nagły. Ale 
stres może być reakcją organi-
zmu na długotrwałą sytuację, 
z którą nie może on sobie pora-
dzić. Przykładem jest brak pracy, 
poszukiwanie tej pracy, a czasem 
też nadmierne obciążenie pracą. 

Umysł człowieka zbiera 
informacje za pomocą pięciu 
zmysłów. Przekazuje do mózgu 
określone sygnały. Mózg ich nie 
analizuje, ale zgodnie z posiada-
nymi wzorcami wysyła zwrotne 
polecenia. W istocie wszyscy re-
agujemy w takich sytuacjach me-
chanicznie, bez udziału świado-
mości. Wydzielamy odpowiednie 
bodźce chemiczne do poszcze-
gólnych części ciała i zmienia-
my równowagę biochemiczną 
organizmu. W przypadku prze-
dłużającego się stresu zachodzą 
ogromne zmiany w układzie ner-
wowym i narządach wewnętrz-
nych. Za to wszystko jest odpo-
wiedzialny umysł człowieka. Tu 
dochodzimy do sedna sprawy, 
czyli powiązania ciało człowieka 
a umysł. 

Jak już wiemy, na ciało mo-
żemy wpływać za pomocą ćwi-
czeń fizycznych, pozycji zwanych 

asanami, a także ćwiczeń odde-
chowych zwanymi pranajamami. 
Kilka z nich zostało przedstawio-
nych w poprzednich numerach 
tygodnika. 

Badania naukowe dowiodły, 
że osoby praktykujące jogę ła-
twiej sobie radzą z sytuacjami 
stresogennymi. Czy tylko dzięki 
tym dwóm składnikom jogi? Na 
pewno nie. Dochodzi tu na pew-
no jeszcze trzeci element, a jest 
nim medytacja. W kolejnych 
odcinkach postaramy się przed-
stawić, czym jest medytacja, jak 
się do niej przygotować. Czy ona 
jest bezpieczna dla naszego or-
ganizmu? O tym już za tydzień.

Pozycja 1: Pies 
z głową w dół 
(Adho mukha svanasana)
Aby wykonać tę asanę, 

przyjmujemy na początku pozy-
cję podpartą na kolanach, czyli 
pozycję kota. Dłonie muszą być 
solidną podporą ciała. Następnie 
podnosimy kolana, podciągamy 
biodra do tyłu i do góry. Stopy 
powinny być ustawione na sze-
rokość bioder. Skupiamy się na 
dłoniach i stopach. Szczyty po-
śladków wypychamy do góry. 
Pięty staramy się docisnąć do 
podłogi. Głowa jest przedłuże-
niem kręgosłupa. Barki oddalo-
ne od uszu. Wzrok staramy się 
skupić na jednym punkcie. 

Pozycja ta jest bardzo ko-
rzystna dla całego organizmu. 

Buduje wytrzymałość, wycisza, 
odpręża umysł i redukuje stres. 
Jest to jedna z podstawowych 
pozycji jogi.

Pozycja 2: Pies z głową 
w górę (Urdhva mukha 
svanasana)
Do wykonania tej pozycji 

musimy położyć się na podłodze 
na brzuchu. Dłonie kładziemy na 
wysokości talii, palce skierowane 
do przodu. Stopy rozstawiamy 
na szerokość barków. Kolana, 
uda i stopy przyciskamy do pod-
łogi. Unosimy delikatnie głowę 
do góry, jednocześnie zbliżając 
łopatki do siebie. Następnie od-
rywamy przody ud od podłogi. 
Utrzymujemy mocny brzuch, 
głowę delikatnie odchylamy do 
góry, starając się spojrzeć na su-
fit. W tej pozycji wytrzymujemy 
kilka oddechów. 

Nie jest to pozycja łatwa. 
Poczatkujący będą odczuwać 
delikatny ból w dolnej części 
kręgosłupa. By tego uniknąć, 
należy mocno naprężyć mięśnie 
brzucha i pośladki. Pozycja ta 
uelastycznia miednicę, wzmac-
nia kręgosłup i otwiera klatkę 
piersiową. Poprawia trawienie 
i pracę organów wewnętrznych. 
Dzięki otwarciu klatki piersiowej, 
płuca nabierają więcej powietrza 
i pogłębia się oddech.

(Maw)
fot. archiwum 

K.P. Sulikowscy Pies z głową w górę wzmacnia kręgosłup, a także poprawia trawienie

Pies z głową w dół jest jedną z podstawowych pozycji w jodze
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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)

Dobry czas, ale spodziewaj się nagłej zmiany planów. 
Chcesz w weekend zająć się ogródkiem, kupiłeś już 
nawet kwiaty, by go upiększyć? Okaże się, że ktoś 
z przyjaciół namówi cię na wspólną podróż. Przeło-
żysz obowiązki na później i skorzystasz z rozrywek. 
Nie będziesz żałował. Samotne Koziorożce mogą 
spotkać kogoś wyjątkowo atrakcyjnego.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła pora, 
by pomyśleć tylko o sobie. Miałaś ostatnio bardzo 
dużo odpowiedzialnych zadań na głowie i teraz czu-
jesz się zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepoko-
jące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się też wciągnąć 
w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się do-
skonała okazja do odpoczynku lub zabawy.

Chcesz dać upust swojej ambicji i będziesz wikłać 
się w sytuacje, które dotąd oceniałeś jako bardzo 
ryzykowne. Zastanów się, jakie działania mogą 
przełożyć się na awans lub podwyżkę. W sprawach 
finansowych niespodziewany przypływ gotówki – 
ktoś odda ci dług, na którego odzyskanie przesta-
łeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się 
przytrafiło i przyjmij do wiadomości, że są rzeczy, 
na które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, 
idź do przodu. Zyskasz autorytet i osiągniesz zamie-
rzone cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych.

Zastanów się, jak lepiej rozplanować obowiązki 
zawodowe, by mieć więcej czasu dla siebie. Z pew-
nych spraw po prostu trzeba zrezygnować. Dosta-
niesz ciekawą propozycję, niewykluczone, że kusić 
cię będzie zmiana pracy. W miłości zaczniesz szukać 
nowych pokus.

mbitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić dodatkowe zajęcie, które tak ci się 
spodoba, że zmienisz wizję swojej dalszej kariery za-
wodowej? W uczuciach stabilizacja i harmonia.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okula-
ry. Nawet odkrycie, ile szans ostatnio zmarnowałeś 
nie wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć 
do działania, skoczysz na głęboką wodę. I dobrze, 
bo okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do 
wykonania ważne zadanie. 

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

Co nie jest u ciebie częste, oderwiesz się od spraw 
materialnych. Oddasz się miłości i poszukiwaniu 
nowych, twórczych zainteresowań. Masz szansę 
zawrzeć inspirujące znajomości. W sprawach zawo-
dowych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię 
nie podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz 
się na imprezę integracyjną. Okaże się, że jesteś ce-
niony i lubiany.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy 
jest mocno osłabiony. Długotrwały stres dał mu się 
we znaki. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Na do-
datek w twoim związku będzie się źle działo. Kłótnie 
i poczucie niezrozumienia będą na porządku dzien-
nym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych 
dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystą-
pić do realizacji założonego planu, musisz być pewny 
jego powodzenia. Ktoś, kto dotąd był dla ciebie miły 
i wydawał się być przyjazny, nagle zmieni front. Nie 
wahaj się zakończyć tej znajomości, jeśli jest na grun-
cie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć 
się postępować z takimi osobami.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz 
się na realizacji obowiązków, dotrzymasz terminów, 
więc spodziewaj się nagrody. Jeśli chcesz powalczyć 
o podwyżkę, to dobry moment. Głośno wymień swoje 
mocne strony, nie masz się czego wstydzić. Uda ci się 
nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intryguje. 
Znajdziecie wiele wspólnych tematów do rozmów.

Kolorowanki dla dzieci
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– Do tegorocznego konkursu 
na „Najpiękniejszą Palmę Wiel-
kanocną” zgłosiło się jedenaście 
drużyn – mówi Magdalena El-
wertowska. – Komisja podzieliła 
uczestników na dwie kategorie: 
dzieci i dorośli.

W kategorii dzieci zwyciężyła 
palma wykonana przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Skępem 
– filia w Łąkiem, drugie miejsce 
zdobyły dzieci ze Świetlicy Środo-
wiskowej w Łąkiem, a nagroda za 
trzecie miejsce trafiła do przed-

szkolaków z Przedszkola „Pod Li-
pami” w Wiosce.

W kategorii dorosłych pierw-
sze miejsce zdobyła palma wy-
konana przez Koło Aktywnych 
Kobiet z Wioski, drugie przypa-
dło Stowarzyszeniu „Skępiacy”, 
a trzecie Kołu Gospodyń Wiej-
skich „Łęczanki”.

Wszystkie grupy biorące 
udział w konkursie otrzymały 
bony pieniężne do wykorzystania 
w dwóch skępskich sklepach.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W minioną środę w lip-
nowskim szpitalu poczuliśmy 
nadchodzącą Wielkanoc. A to 
wszystko za sprawą pacjentów-
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej prowadzonej na trze-
cim oddziale psychiatrycznym 
szpitala w Lipnie. Wystawili oni 
wspaniały kiermasz wielkanocny 
pełen ozdób świątecznych wyko-
nanych własnoręcznie i pieczoło-
wicie.

– Wszystkie ozdoby wyko-
naliśmy w ramach odbywającej 
się na oddziale terapii – mówią 
wystawcy. – Są jajka wykonane 

techniką decoupage, stroiki zro-
bione różnymi technikami i nie 
tylko. Każdy znajdzie coś dla sie-
bie, a dochód z tego kiermaszu 
wykorzystamy na materiały na 
kolejne zajęcia terapeutyczne, 
podczas których powstaną takie 
ozdoby.

Ozdoby są i piękne, i nie-
powtarzalne. Bo takich przed-
miotów nie kupimy w żadnym 
sklepie. Wykonane są dokładnie 
i z sercem, bo chorzy włożyli 
w zrobienie tych arcydzieł mnó-
stwo czasu i wysiłku. Do zakupu 
unikatowych ozdób wielkanoc-

nych zachęcali pacjenci i perso-
nel oddziału. Wszyscy chętnie 
opowiadali o pasji i technikach 
stosowanych w szpitalnej twór-
czości. Jedna z unikatowych 
ozdób wielkanocnych trafiła do 
naszej redakcji, za co serdecznie 
dziękujemy. Mamy nadzieję, że 
kiermasze szpitalne wpiszą się na 
stałe do kalendarza świąteczne-
go i kolejne rodziny będą mogły 
cieszyć się z ozdób zakupionych 
od pacjentów naszego szpitala.

Do tematu będziemy wracać.
Tekst i fot. 

Lidia Jagielska

Zwyciężynie z Łąkiego

Kiermasz zachwycał

Skępe

Nagrody za palmy
Miejsko-gminny konkurs na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną w kategorii dzieci wygrali uczniowie ze 
szkoły w Łąkiem, a w kategorii dorosłych Aktywne 
Kobiety z Koła w Wiosce.

Arcydzieła na kiermaszu
LIPNO  Wyjątkowy kiermasz wielkanocny zorganizowali 28 
marca pacjenci naszego szpitala. Niepowtarzalne dzieła tra-
fiły do wielu domów

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

TymON WyczałkOWskI
 urodził się 21 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,05 kg i mierzył 58 
cm. Jest synem Mariusza 
i Karoliny z Wielgiego, 
a bratem Filipa

NIkOLa WesOłkOWska
 urodziła się 24 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,35 kg i mierzyła 
57 cm. Jest córką Łukasza 
i Sylwii z Włocławka, ma 
brata Norberta

Fot. Lidia Jagielska

TymON RaszkIeWIcz
 urodził się 23 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,1 kg i mierzył 
60 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Sebastiana 
i Anny z Michałkowa

kRzyszTOf JaN GRabOWskI
 urodził się 26 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,05 kg i mierzył 
59 cm. Jest synem Rafała 
i Eweliny z Jankowa, ma 
brata Piotrusia 

szymON GóRzyńskI
 urodził się 27 marca w 

lipnowskim szpitalu, ważył 
4,5 kg i mierzył 61 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Mi-
chała i Agaty z Działyni
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Belemnity i żaby
Strzałka, piorun, belemnit – to określenia skamie-
niałości, które każdy z nas odnajdywał na polach 
w dzieciństwie. Kamyczki o dziwnym kształcie 
osadziły się także w ludowości dobrzyńskiej. Nie-
które wersje legend z nimi związanych są bardzo 
ciekawe i związane z medycyną.

XX wiek

XX wiek

Tajemnica jednej ręki

Napięcie w Kawęczynie

W 1925 roku w toruńskim parku Wiktorii znaleziono... rękę. Sprawa miała 
swój lipnowski wątek.

W 1927 roku w Kawęczynie musiały interweniować znaczne oddziały policji. 
Wszystko przez postrzelenie przez właściciela majątku jednego z chłopów.

Ciekawostka

W odleglejszych czasach, na 
skutek braku higieny oraz nieod-
powiedniej diety ludzie na wsi cier-
pieli na rożnego rodzaju zmiany 
czyrakowe na twarzy, szczególnie 
na ustach. Również wszelkiego 
rodzaju torbiele na i pod językiem 
był bardzo powszechne. Nazywano 
je “żabolcami” albo “żabami”. Lec-
zono je poprzez przykładanie be-
lemnitów. Uważano, że te ciekawe 
skamieliny są ułamanymi rogami 
żabiego króla.

Podczas zabiegu odmawi-

ano rożne zaklęcia i modlitwy. 
Często łączyły się one z wiarą 
chrześcijańską. Przykładowa mod-
litwa:

„Dokąd to idziesz żabo, 
żabulinko,

Nie chodź tam, bo ja tam 
była.

Pożegnałam cię rączką 
najświętszej Panny.

Trzy razy: W imię Ojca itd.”
Po takim zabiegu dolegliwości 

miały ustępować.
(pw), ilustracyjne

Rękę znalazł przypadkowy 
przechodzień, który chciał spędzić 
aktywnie niedzielne popołudnie. 
Leżała ona obok jednego ze 
śmietników. O wszystkim poin-
formowano Ekspozyturę Śledczą, 
która rozpoczęła przesłuchania. 
Początkowo szukano reszty ciała. 
Obawiano się walki z sadystyc-
znym mordercą. Wieść szybko 

rozniosła się po Toruniu. Przez kil-
ka dni panowała panika. Matki nie 
wypuszczały dzieci z domów.

Wielu sądziło, że to część ciała 
zaginionego niedługo wcześniej 
znanego kupca Drozdowicza. 
Policja poszła w innym kierunku. 
Udała się do miejskiego szpitala. 
Tam zastała kobietę z Lipna, która 
przeszła niedawno zabieg amputacji 

ręki. Sprawa rozwiązała się od tego 
momentu bardzo szybko. Zami-
ast spalić rękę, jak tego wymagały 
przepisy, rzucono ją do śmietnika. 
Władze miasta zwolniły dyrekcję 
szpitala. Mieszkanka Lipna była 
zszokowana losem części swojego 
ciała. Sprawa na długo zapadła 
w umysły Torunian.

(pw)

Wspomniane postrzele-
nie robotnika rolnego wywołało 
w Kawęczynie (obecnie gmina 
Czernikowo) niezwykłe wzburze-
nie. Przez kilka dni robotnicy 
zwoływali się, by napaść na dwór 
i pobić właściciela majątku. Ziemi-
anin zwrócił się o pomoc na policję 
w Lipnie. Ta nie dysponowała 
odpowiednimi siłami. Zwrócono 

się więc do policji w Toruniu, 
a ta o zgodę Ministra Spraw 
Wewnętrznych.

W końcu do Kawęczyna 
przybyło 30 policjantów samo-
chodami i 10 konno. Pozostali we 
dworze przez kilka dni, do mo-
mentu uspokojenia się sytuacji. 
Ten epizod niestety pokazywał jak 
wielkie napięcia występowały na 

polskiej wsi w tamtych czasach. 
Niespełna dwa lata wcześniej ro-
botnicy rolni urządzili strajk. 
Powiat lipnowski był tym, 
w którym odsetek strajkujących 
był największy. Jak widać nie 
przyniósł on rezultatów, a los ro-
botników rolnych wciąż był nie do 
pozazdroszczenia.

(pw)

Tradycje niewolnictwa w tym 
rejonie Europy nie były związane 
wyłącznie z islamem i Otoma-
nami. Już chrześcijańscy cesarz 
Bizancjum lubili sięgać po niewol-
ników. Przekazywali ich sobie 
w prezencie, a przy tym nikt inie 
widział w tym niezgodności z zas-
adami chrześcijaństwa. Niewol-
nicy byli bowiem poganami. 
Przykładowo po podbiciu przez 
Bizancjum Krety do niewoli wzięto 
200 tysięcy kobiet i dzieci. W X 
wieku podstawę niewolników 
w Bizancjum stanowili Słowianie 
i Bułgarzy. Kiedy tereny Bizancjum 
były podbijane przez tureckich 

najeźdźców, ci przyjęli trady-
cje niewolnicze. Mieli też swoje 
własne. Pierwszy sułtan – Murad 
Zdobywca założył nawet armię 
złożoną z siłą nawróconych na is-
lam niewolników. W większości 
miast imperium istniały targi 
niewolników. Nazywano je Esir, 
a po polsku “jasyr”. Stąd pochodzi 
zwrot “wziąć kogoś w jasyr”, czyli 
w niewolę. Niewolników wystawi-
ano na sprzedaż nago, by kupiec 
nie obawiał się, że kupuje “towar” 
z defektem.

Państwa bałkańskie, które 
znalazły się pod turecką władzą, 
musiały płacić tzw. daninę krwi. 

Co roku z tych regionów do stolicy 
imperium Stambułu wędrowały 
setki chłopców, których oddawano 
sułtanowi. Ci byli kształceni w is-
lamie, nauczeni by oddać życie za 
sułtana. Stawali się Janczarami. 
Głównymi dostawcami niewol-
ników z terenów Rzeczpospolitej 
i Rosji byli Tatarzy. Wyruszali, 
by łupić wioski i porywać ich 
mieszkańców. Nazywali to “kosze-
niem stepów”. W państwie Tatarów 
aż 75% mieszkańców stanowili 
niewolnicy.

Jeśli chodzi o ceny, to na-
jbardziej kosztowni byli ludzie 
w wieku od 10 do 35 lat. Absolutne 
rekordy biły dziewczęta w wieku 
od 13 do 25 lat. Najtańsi niewolnicy 
pochodzili z Afryki. Nawet na nich 
wciąż stać było tylko nielicznych. 
Oprócz opłaty za niewolnika do 
kosztów zakupu należał także 
specjalny podatek wynoszący 20% 
ceny niewolnika.

W rejonie Morza Śródziemnego 
niewolników sułtanowi dostarczali 
berberyjscy piraci. Przez 200 lat 
pojmali oni ponad milion Europejc-
zyków! Szczyt potęgi piratów przy-
pada na początek XVII wieku. Tylko 
najbogatsi pojmani mogli liczyć na 
wykup przez członków rodzin. Ab-
solutnych vipów wśród pojmanych 

przewożono do Stambułu, gdzie 
zamykano ich w Siedmiu Wieżach. 
Jednym z osadzonych był tam het-
man wielki koronny Stanisław 
Koniecpolski.

Najgorszy los spotykał tych, 
których piraci przeznaczali do 
pracy na galerach. Byli przykuci 
do pokładu, nie mieli swobody 
ruchów i niemal nie oglądali 
słońca. Niewolnicy z Afryki służyli 
w pałacach. Każdy bej, wezyr 
i sułtan mieszkali w tzw. haremach 
w towarzystwie żon. Aby upewnić 
się, że niewolnik nie zbruka żony, 
czyniono z nich eunuchów. Za-
biegu kastracji dokonywali kop-
tyjscy mnisi na szczycie góry Eter. 
Zabieg był przerażający. Małych 
chłopców wiązano łańcuchami do 
stołów i cięto. Tylko co 10 niewol-
nik dochodził do zdrowia.

Ciężki los miały kobiety, 
które sprzedawano bogatym 
mieszkańcom Imperium. Najpop-
ularniejsze były niewolnice z Syrii, 
Nubii i Kaukazu. Najpopularniejsze 
były właśnie kobiety z Kaukazu. 
Syryjki podziwiano za ich czarne 
oczy i włosy oraz jasnobrązowy 
kolor skóry. Niektórym kobi-
etom przypadał los konkubin 
samego sułtana. Czasem stawały 
się najpotężniejszymi kobietami 

w imperium jako matki sułtanów.
Kres imperium niewol-

nictwa przyniósł XIX wiek. Im-
perium Osmańskie stawało się 
coraz słabsze. Walkę niewol-
nictwu na Kaukazie wydała Rosja. 
W 1830 roku sułtan Mahmud II 
dał wolność wszystkim białym 
niewolnikom. W 1871 roku zaka-
zano niewolnictwa, a tych, którzy 
się go dopuszczali skazywano na 
więzienie. Nieliczni niewolnicy 
skutecznie opuszczali swoich 
panów. W całym kraju istniała sieć 
osób polujących na zbiegów. Był 
to opłacalny interes, ponieważ za 
zbiegłych niewolników oferowano 
wielkie nagrody.

Jednym z tych, którym udało 
się uciec, był polski szlachcic Marek 
Jakimowski. Do niewoli trafił 
podczas bitwy pod Cecorą. Został 
skazany na galery. Był niewolni-
kiem na galerze beja Kassima wraz 
z 200 innymi nieszczęśnikami. 
Jakimowski zdołał przejąć galerę 
i uwolnić niewolników. Porwaną 
galerą niewolnicy płynęli przez 
15 dni, wiosłując co sił. W końcu 
dopłynęli na Sycylię. Jakimowski 
udał się do Rzymu, gdzie ożenił się 
z szlachcianką Katarzyną, która 
również służyła na galerze.

(pw)

Imperium niewolników
CIEKAWOSTKA  Kiedy mamy wskazać film o niewolnictwie, najczęściej wymieniamy produk-
cje dotyczące USA i tamtejszych niewolników. Wiele bliżej naszych granic znajdowało się jednak 
państwo, które opierało się nie tylko na niewolnictwie, ale także na pozyskiwaniu niewolników 
z sąsiednich krajów. Mowa o Imperium Osmańskim



– Po raz trzeci pokusiliśmy 
się o zorganizowanie konkursu na 
hasło promujące bibliotekę i czy-
telnictwo – mówi szef książnicy 
Jerzy Kowalski. – W pierwszej 
edycji daliśmy szansę seniorom, 
a rok temu i teraz dzieciom. Kon-
kurs jest trudny i wszystko wska-
zuje na to, że w naszym mieście 
i gminie jest więcej artystów niż 
osób piszących. Konkursy pla-
styczne mają zwyczajnie więk-
sze zainteresowanie, ale cieszę, 
że na ten plebiscyt wymagający 
zdolności literackich wpłynęło 
czternaście zgłoszeń. Hasła były 
wspaniałe, a jurorzy mieli bar-
dzo ciężki wybór. Mogę już dzisiaj 
zdradzić, że czytaliśmy hasła wie-
lokrotnie, by wybrać najlepsze. 
Szczególnie gratuluję i dziękuję 
wszystkim uczestnikom i cieszę 
się, że mamy piękne hasło pro-
mujące naszą bibliotekę na kolej-
ny rok.

Zwycięskie hasło już zosta-
ło wyeksponowane w skępskiej 
książnicy i będzie, do rozstrzy-
gnięcia czwartej edycji konkursu, 
zachęcać do odwiedzania biblio-
teki i sięgania po książki. Autorem 
najlepszego hasła i laureatem 
pierwszego miejsca jest Zofia 
Bartoszewicz, a jej hasło brzmi: 
„Nie na rok, nie na dwa. Skępska 
biblioteka, swoją wiedzę Ci da.”

Drugie miejsce zdobył Do-
minik Jabłoński za hasło: „Mimo, 

że Google mamy to do książek 
zaglądamy, bo biblioteka kocha 
zaczytanego człowieka.”, a trze-
cie miejsce Marcel Sztuczyński 
za hasło „Kto skępską bibliotekę 
odwiedza, w tego głowie gości 
ogromna wiedza.” Wyróżnienia 
otrzymali: Jakub Bartoszewicz, 
Dominik Bartoszewicz, i Dominik 
Wysocki.

Hasła oceniane były ano-
nimowo, a więc sprawiedliwie. 
Dopiero po przyznaniu nagród 
i wyróżnień jurorzy dowiedzie-
li się, kto je wymyślił i napisał. 
W komisji konkursowej pracowa-
li: Urszula Małkiewicz, Małgorza-
ta Mielnicka i Jerzy Kowalski

– Warto zaznaczyć, że tego-
roczny gminny konkurs na ha-
sło odbył się z okazji jubileuszu 
70-lecia biblioteki – dodaje dy-
rektor Kowalski. – Rok ten dla 
większości bibliotek w Polsce jest 
rokiem jubileuszowym. Mija bo-
wiem 70 lat od faktu utworzenia 
bibliotek publicznych w naszym 
kraju. Dlatego większość imprez 
organizowanych przez książni-
cę w Skępem wkomponowanych 
jest w obchody jubileuszowe i na 
wszystkie serdecznie już dzisiaj 
zapraszam.

Przypominamy również 
o najważniejszym konkursie or-
ganizowanym przez naszą książ-
nicę, czyli Ogólnopolskim Kon-
kursie Poetyckim im. Gustawa 

Zielińskiego. Już trwa bowiem 
kolejna, szesnasta edycja popu-
larnego wśród literatów z całej 
Polski konkursu poetyckiego 
organizowanego nieprzerwanie 
przez skępską bibliotekę pu-
bliczną. Na przesłanie lub oso-
biste złożenie kompletu wierszy 
młodzi poeci mają czas do 23 
kwietnia. Organizatorzy czekają 
na zgłoszenia. Potem zacznie się 
analiza formalna, prace jurorskie 
i 9 czerwca poznamy kolejnych 
laureatów prestiżowego konkur-
su.

– Na ten moment wpłynęło 
do nas już pięć zgłoszeń, czekamy 
na kolejne – mówi Jerzy Kowal-
ski. – Zachęcam do przesyłania 
do oceny w tym ogólnopolskim 
konkursie także wierszy autor-
stwa naszych lokalnych poetów. 
W konkursie może wziąć udział 
każdy piszący, niebędący człon-
kiem profesjonalnego związku 
twórczego, w wieku od 10. do 21. 
roku życia. Tematyka utworów 
jest dowolna. Czekamy na wier-
sze.

Na laureatów czekają też na-
grody i wspaniała gala poetycka 
w gronie młodych literatów z ca-
łej Polski. Konkursom bibliotecz-
nym niezmiennie i z największą 
przyjemnością patronuje tygo-
dnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Dyrektor gratulował i zachęcał do czytania

Dominik zajął miejsce drugie

To moje hasło - żartuje Marcel

Nagrody trafiły do wszystkich uczestników konkursu

Rodzice oklaskiwali laureatów
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70. urodziny biblioteki
SKĘPE  27 marca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem zaprezentowali się laureaci trze-
ciego już miejsko-gminnego konkursu na hasło promujące książnicę i czytelnictwo. Mistrzynią okazała się 
Zofia Bartoszewicz
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

Rolnictwo
Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł wo-
rek, ekogroszek i orzech (worki 25 kg). 
OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. 604 
517 964

Kupię/Sprzedam

GARAŻ BLASZAK KUPIĘ, tel. kontakto-
wy 606 811 861

Matrymonialne

Poznam dziewczynę na stałe, Tel. kontak-
towy 603 509 458 napisz

Nieruchomości

Mieszkanie na sprzedaż – ul. Brodnic-
ka 35a, pow. 65,92m² z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 56-498-
36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – ul. Brodnic-
ka 35B, pow. 48,05m², cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Matrymonialne

Drewno/Węgiel

Praca

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zamienię mieszkanie: dwa pokoje, 45 m2, 
ul. Żeromskiego, I piętro, na 3-pokojowe. 
Tel. 603 686 892

Sprzedam dom w Węgiersku z działką 
o powierzchni 4600 m2. Tel. kontaktowy 
514 752 315 

Praca

Przyjmę do pracy krawcowe-prasowacz-
kę, 18zł/h brutto. Tel. 789 188 873. Go-
lub-Dobrzyń

Zatrudnię osobę, chętnie emeryta lub 
rencistę, w charakterze sprzedawcy na-
grobków granitowych. tel. 604 226 458 

Rolnictwo

Sprzedam maszyny rolnicze: przyczepę, 
śrutownik, piłę, młynek do zboża, kulty-
wator i inne. Tel. 502 201 066 

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju, 11 
kwietnia. Tel. 693 110 176

Sprzedam ziemię rolną 7 ha w miejsco-
wosci Wilczewo. Kontakt pod numerem 
56 683 73 19

Knury maciory kupię, odbiór z gospodar-
stwa płatne gotówką przelew waga telefon 
725 804 742 

Pszenica jara drugi odsiew 90 zł. Zbójen-
ko 9. Tel. 665 772 484
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Wielkanocna integracja
GMINA LIPNO  26 marca społeczność Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu spotkała się na tradycyjnym 
wielkanocnym śniadaniu. Były życzenia, świąteczne potrway i przypomnienie lokalnych obyczajów

W przedświąteczny ponie-
działek uczniowie i nauczyciele 
z miejscowej szkoły zaprosili do 
Trzebiegoszcza przyjaciół i zna-
jomych, by razem świętować 
nadchodzącą Wielkanoc.

– Wielkanoc to czas otuchy, 
nadziei i tego życzymy gościom 
naszej trzebiegoszczańskiej ro-
dziny szkolnej – mówiła dyrektor 
szkoły Joanna Wołodko. – Nasze 
uroczystości wpisują się w 100. 
rocznicę odzyskania nieodległo-

ści, a my dzielimy się tym, co 
mamy najlepsze, czyli występami 
naszych dzieci, które przypomną 
tradycje wielkanocne.

Dzieci dokładnie zaprezento-
wały wielkanocne zwyczaje, a ro-
dzice pyszne jedzonko. Było wio-
sennie, wesoło i kolorowo. Scena 
tętniła talentami, a widownia 
bawiła się doskonale. Był czas na 
życzenia i chwile refleksji.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Sala była pełna

Najmlodsi w akcji wielkanocnej

Była tez Pani Wiosna

Nie obyło się bez życzeń

Rozbrzmiewała świąteczna muzyka

Było wyjątkowo artystycznie

Radosne tańce maluchów
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Święta źródłem nadziei
REGION  1 kwietnia tłumy wiernych cieszyły się ze Zmartwychwstania Pańskiego. Procesje rezurekcyj-
ne we wszystkich naszych parafiach poprzedziło triduum paschalne, święcenie pokarmów, nawiedzanie 
i adoracja symbolicznych grobów Jezusa

– Panie Jezu Chryste, ty 
w dzień przed męką i śmiercią 
poleciłeś uczniom przygotować 
paschalną wieczerzę, w dniu 
zmartwychwstania przyjąłeś za-
proszenie dwóch uczniów i za-
siadłeś z nimi do stołu, a późnym 
wieczorem przyszedłeś do apo-
stołów, aby wraz z nimi spożyć 
posiłek – mówił w wielką sobotę, 
w czasie święcenia pokarmów, 
do swoich licznie zgromadzo-
nych w gójskiej świątyni wier-
nych ks. Jacek Godos. – Prosimy 
cię, pozwól nam z wiarą przeży-
wać twoją obecność między nami 
podczas wielkanocnego posiłku, 
abyśmy mogli się radować udzia-
łem w twoim życiu i zmartwych-
wstaniu. Chlebie żywy, który 
zstąpiłeś z nieba i dajesz życie 
światu, pobłogosław ten chleb 
i wszelkie świąteczne pieczy-
wo na pamiątkę chleba, którym 

nakarmiłeś słuchających Ciebie 
wytrwale na pustkowiu i który 
wziąłeś w swoje święte i czci-
godne ręce, aby go przemienić 
w swoje Ciało. Baranku Boży, ty 
pokonałeś zło i obmyłeś świat 
z grzechów, pobłogosław to mię-
so, wędliny i wszelkie pokarmy, 
które będziemy jedli na pamiątkę 
baranka paschalnego i świątecz-
nych potraw, jakie ty spożyłeś 
z apostołami podczas ostatniej 
wieczerzy. Chryste, nasze ży-
cie i zmartwychwstanie, pobło-
gosław te jajka – znak nowego 
życia, abyśmy dzieląc się nimi 
w gronie rodziny, bliskich i gości, 
mogli się także dzielić wzajemnie 
radością z tego, że jesteś z nami.

Za nami najważniejsze wy-
darzenie w roku liturgicznym 
katolików, celebracja męki, 
śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Od czwartkowego 

wieczora kościoły licznie wypeł-
niały się wiernymi, by począw-
szy od mszy wieczerzy pańskiej, 
przez piątkową liturgię męki, so-
botnie trwanie przy symbolicz-
nych grobach Chrystusa, aż po 
niedzielne procesje rezurekcyj-
ne (resurrectio z łaciny oznacza 
zmartwychwstanie) wspominać, 
modlić się, rozważać. To był czas 
wielkiej modlitwy, świętowania, 
radości i rodzinnych chwil.

– W moim koszyczku naj-
ważniejsze miejsce odgrywa 
jajeczko – wymienia trzeciokla-
sistka Madzia Lipińska. – Jest 
oczywiście chlebek, sól i pieprz, 
baranek wielkanocny, no i ja do-
łożyłam jeszcze coś słodkiego 
i zajączka. Dodałam bukszpan 
i inne ozdoby. W niedzielę wiel-
kanocną podzielimy się święcon-
ką i zaczniemy śniadanie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Ks. Jacek Godos przypomniał swoim parafianom 
znaczenie święcenia pokarmów

Madzia, Magda i Mariusz pozwolili nam zajrzeć 
do swoich misternie ozdobionych koszyczków

Wierni licznie odwiedzali kościoły

Dostojnie wartowali harcerze

Księża zadbali o odpowiednie przesłanie grobów Wierni adorowali groby
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Wiślanin lepszy od Wichra
PIŁKA NOŻNA  Trzecia wiosenna kolejka włocławskiej A-klasy przyniosła nam trzecie derby powiatu lip-
nowskiego. Były to drugie takie mecze dla Wichra Wielgie i Wiślanina Bobrowniki. Ostatecznie 1:0 wygrał 
Wiślanin

Lepiej na wiosnę prezentuje 
się Wiślanin, który jeszcze nie 
przegrał. Wicher zaś najpierw 
zremisował z GKS Fabianki, 
a w poprzedniej kolejce przegrał 
z Tłuchowią. Decydujący gol 
w meczu rozegranym na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią we 
Włocławku padł w 10. minucie, 
a autorem był Patryk Stojak. 
Wiślanin prowadził do przerwy 
1:0.

W drugiej połowie wynik 
nie uległ zmianie i piłkarze 
z Bobrownik dopisali do swoje-
go konta 3 punkty. Dzięki temu 
awansowali na szóste miej-
sce w tabeli (16 punktów). Wi-
cher mimo porażki jest drugi 

WICHER WIELGIE 
VS.

WIŚLANIN BOBROWNIKI

0 (0: 1) 1
Gole

Stojak

Skład

Wicher: Czubakowski – Sroka (46’ Aveti-
syan, 71’ Leszek Raniszewski), Adrian Pa-
szyński, Maciejewski, Karwat – Kryger (76’ 
Radomski), Pawlicki, Sebastian Raniszewski, 
Kosowski, Ziemiński (46’ Komorowski) – 
Sebastian Paszyński.
Wiślanin: Ziemiańczyk – Szarpatowski, 
Skonieczny, Ryniec, Gręźlikowski – Bor-
kowski (64’ Lerch), Trejda (46’ Surmacki), 
Strużyna, Sobolewski – Stojak, Bartczak.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

(19 punktów). Za tydzień Wiśla-
nin podejmie Victorię Smólnik. 
Wicher pauzuje. Relacje z kolej-

nych meczów A-klasy oczywiście 
w kolejnym CLI. Obszerną gale-
rię zdjęć z sobotniego spotka-

nia możecie oglądać na naszym 
portalu lipno-cli.pl

Tekst i fot. (ak)

Piłka nożna

Mień zremisował 
z liderem A-klasy
Po wygranej 6:4 ze Skrwą Skrwilno piłkarze Mienia 
Lipno zagrali na wyjeździe z Kujawiakiem Kruszyn. 
Choć przez większość meczu przegrywali 0:1, na 
10 minut przed końcem remis dla naszej ekipy urato-
wał Filip Cymerman.

Po nieudanej rundzie jesien-
nej piłkarze z Lipna ostro praco-
wali w przerwie zimowej, aby na 
wiosnę walczyć o czołowe lokaty 
w grupie II włocławskiej A-klasy. 
Tydzień temu w Toruniu ograli 6:4 
Skrwę Skrwilno. Po tamtej kano-

KUJAWIAK KRUSZYN 
VS.

MIEŃ LIPNO

1 (1: 0) 1
Gole

Cymerman

Skład

Małecki – Andruszkiewicz, Gracyk, 
Jankowski (67’ Dawid Cymerman), 
Kempiński – Krasucki (59’ Falkowski), 
Markowski, Gajda (81’ Kilanowski), 
Filip Cymerman – Kozicki, Szajgicki

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

nadzie mecz w Kruszynie należał 
do bardziej zachowawczych, jeśli 
chodzi o zdobycze bramkowe.

W pierwszej odsłonie goście 
mieli więcej z gry, ale to miejsco-
wi zdobyli bramkę w 28. minucie 
i utrzymali taki wynik do przerwy, 

W drugiej połowie Mień próbował 
wyrównać, a Kujawiak bronić ko-
rzystnego wyniku. Sztuka ta udała 
się lipnowianom w 79. minucie za 
sprawą Filipa Cymermana.

Spotkanie zakończyło się więc 
podziałem punktów. Kujawiak 
jest liderem tabeli (20 punktów), 
Mień spadł na ósme miejsce (15 
punktów). Nasza ekipa za tydzień 
podejmować będzie Grot Kowal-
ki. Relacja i zdjęcia z tego meczu 
oczywiście na lipno-cli.pl oraz 
w papierowym wydaniu CLI. Ob-
szerna fotorelacja z Kruszyna 
dostępna jest na naszym portalu 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

III Grand Prix 
Wichowa
25 marca rozegrany został ostatni turniej w ramach 
Grand Prix Wichowa. W całym cyklu udział wzięło 
91 zawodników.

Tenis stołowy

W kategorii open wygrał Pa-
weł Bielunkiewicz (Bydgoszcz), 
który pokonał w finale Piotra 
Milczarskiego (Fala Nowy Duni-
nów). Kolejne miejsca zajęli: Mi-
rosław Narowski (Fala Nowy Du-
ninów), Krystian Rybowicz (LZS 
Jastrzębie), Michał Skowroński 
(Fala Nowy Duninów) oraz Ja-
nusz Stawski (Aleksandrów Kuj.). 
W kategorii +45 niepokonany zo-
stał Robert Różyński (Borówno), 
który tym razem w finale ograł 
Jarosława Politowskiego (Płock). 
Trzeci był Ryszard Szudzikowski 
(Włocławek), czwarty Grzegorz 
Dzioba (Aleksandrów Kuj.), piąty 
Jarosław Prykowski (LZS Wicho-
wo), szósty Paweł Mikucki (Fala 
Nowy Duninów) Po zsumowaniu 
wyników ze wszystkich czterech 
turniejów, najlepsi okazali się:

Kat. open:
1. Mirosław Narowski (wy-

chowanek LZS Wichowo, obecnie 
Fala Nowy Duninów)

2. Piotr Milczarski (Fala Nowy 
Duninów)

3. Michał Skowroński (Fala 
Nowy Duninów)

4. Paweł Jędrzejczak (Fala 
Nowy Duninów)

5. Andrzej Frąckiewicz (Bo-
niewo)

6. Marcin Nowak (LZS Wi-
chowo)

Kat. 45+:
1. Robert Różyński (Borów-

no) – wygrana we wszystkich 
czterech turniejach

2. Jarosław Politowski 
(Płock)

3. Ryszard Szudzikowski 
(Włocławek)

4. Grzegorz Dzioba (Aleksan-
drów Kuj.)

5. Krzysztof Skowroński (Go-
stynin)

6. Jarosław Prykowski (LZS 
Wichowo)

(ak)
fot. nadesłane

Piłka nożna

Kwiatkowski bohaterem
Obrońca Tłuchowii zapewnił swojej drużynie zwycięstwo w Smólniku. Nie dość, 
że zdobył obie bramki dla swojej drużyny, to jeszcze gola na 2:1 strzelił w doliczo-
nym czasie gry.

Od początku Tłuchowia dyk-
towała warunki gry, ale niespo-
dziewanie to rywale pierwsi cie-
szyli się ze zdobycia gola. Victoria 
w 26. minucie przeprowadziła 
zabójczą kontrę i było 1:0. Mimo 
to nasz zespół nadal atakował, ale 
bramka dla gości wciąż nie padała. 
Dopiero w 76. minucie podopiecz-
ni Pawła Bielickiego odetchnęli z 

ulgą. Po dalekim wyrzucie z autu 
Siecińskiego i zamieszaniu w szes-
nastce rywala Kwiatkowski skiero-
wał piłkę do bramki. W 91. minucie 
po dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go Orszaka ponownie Kwiatkow-
ski głową zdobył gola i po tej akcji 
sędzia zakończył mecz.

Tłuchowia jest póki co rewe-
lacją rundy wiosennej i awanso-

wała już na trzecie miejsce w ta-
beli grupy II włocławskiej A-klasy. 
Sytuacja jest tam bardzo ciekawa, 
pierwsze pięć ekip dzielą tylko 
dwa punkty, a więc każda wygra-
na przybliżać będzie dany zespół 
do walki o awans do V ligi. W naj-
bliższy weekend Tłuchowia pau-
zuje.

(ak)
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Ważny punkt Wisły
PIŁKA NOŻNA  W trzecim meczu rundy wiosennej Wisła Do-
brzyń wreszcie zaprezentowała się przed własną publicznością. 
Podopieczni trenera Marka Bolimowskiego zanotowali punkt 
w starciu z bardzo mocnym Łokietkiem Brześć Kujawski

Powrót do sprawności – to jest możliwe

Trudno żyć w pełni intensyw-
nie, być aktywnym i radosnym je-
żeli boli, uciska, czuć rwanie albo 
zawroty. Niemożliwe jest wrócić 
do sprawności po urazie, czy na-
wet najprostszym skręceniu, gdy 
leczenie nie było skuteczne i pełne 
- łącznie z rehabilitacją. Uciążliwa 
będzie próba zadbania o sylwetkę, 
wygląd, kondycję i siłę, gdy każdy 
ruch sprawia trudność, a wyma-
gające wnuczęta czekają. No i ten 
stres, gdy trzeba wrócić do gry po 
kontuzji, odbudować możliwości 
startowe, wzmocnić wytrzymałość 
i sprawdzić wydolność. Rozwiąza-
niem w tych sytuacjach może być 
proces leczenia, od diagnozy po-
przez zabiegi i fizjoterapie aż po 
rehabilitację, pod opieką specjali-

stów z nowo otwartej toruńskiej 
placówki medycznej JOPA Clinic.

Obiekt i komunikacja 
JOPA Clinic mieści się w nowo 

wybudowanym budynku uży-
teczności publicznej „Lubicka Of-
fice” w Toruniu przy ul.Lubickiej 
53 (w sąsiedztwie sklepu Lidl i daw-
nego Tormięsu). Można tu wygod-
nie i bezpłatnie zaparkować a tak-
że dojechać komunikacją miejską 
(przystanki linii tramwajowej nr 
1 oraz nr 5). Do dyspozycji pacjen-
tów jest tu w pełni wyposażony 
w nowoczesny sprzęt gabinet za-
biegowy, 4 gabinety lekarskie oraz 
8 sal do rehabilitacji i fizjoterapii. 
W przestrzeni recepcyjnej znajdu-
je się obsługiwana przez 4 osoby 
Rejestracja na bieżąco obsługująca 

wszystkich dzwoniących i poja-
wiających się osobiście pacjentów. 
Obiekt posiada 2 nowoczesne win-
dy, można więc bez przeszkód do-
trzeć do gabinetów i sal.

Sprzęt i zabiegi
JOPA Clinic dysponuje różno-

rodnym sprzętem potrzebnym 
do leczenia i rehabilitacji, oferu-
je m.in.: falę uderzeniową, masaż 
pneumatyczny, laser wysokoener-
getyczny, ultradźwięki, laserote-
rapię, elektroterapię, pole ma-
gnetyczne, krioterapię na zimne 
powietrze. Fizjoterapeuci mają do 
dyspozycji nowoczesne stoły reha-JOPA Clinic ul.Lubicka 53 w Toruniu, rejestracja telefoniczna pod numerem: 

600 200 090 oraz e-mail: jopa@jopaclinic.pl, więcej na: www.jopaclinic.pl

bilitacyjne, podoskopy, podoskaner 
i różnorodny sprzęt wspomagający 
rehabilitację. 

Specjaliści
W JOPA Clinic pacjentami 

opiekuje się zespół lekarzy o spe-
cjalnościach: ortopedia, chirurgia, 
urologia, neurologia, reumatolo-
gia, neurochirurgia, chirurgia na-
czyniowa. Badania nowoczesnym 
USG  przeprowadza lekarz radio-
log, a zabiegi nadzoruje lekarz re-
habilitacji. Nasi wykształceni i do-
świadczeni fizjoterapeuci mają do 
dyspozycji w pełni wyposażone 
sale ćwiczeń.

Rejestracja pacjentów 
i otwarcie kliniki
Prywatna placówka medyczna 

JOPA Clinic otworzyła swoje po-
dwoje zaraz po Wielkanocy czyli we 
wtorek 3 kwietnia. Z racji inaugu-
racji, terminy są przyzwoicie krót-
kie, warto więc skorzystać z okazji. 
Rejestrować można się każdego 
dnia od 7.00 do 20.00 pod nr tel: 
600 200 090 oraz 600 100 936. 
Pod tymi numerami także pełna 
informacja o oferowanych usłu-
gach medycznych i cenach.

www.jopaclinic.pl
R E K L A M A

A R T Y K U Ł    S O N S O R O W A N Y 

Wiadomo było, że po dwóch 
porażkach (w Lubaniu i Lubieniu 
Kujawskim) start rozgrywek po 
przerwie zimowej jest dla Wisły 
bardzo trudny. Dlatego nasz ze-
spół na sobotnie starcie z Łokiet-
kiem wyszedł wyjątkowo zmo-
bilizowany. Już pierwsza akcja 
meczu mogła przynieść gola, ale 
piłka po strzale jednego z zawod-
ników Wisły odbiła się od słupka.

Początek meczu należał do 
miejscowych, ale z kolejnymi 
minutami do głosu dochodzili 
goście. Zeszłoroczny spadkowicz 

WISŁA DOBRZYŃ 
VS.

ŁOKIETEK BRZEŚĆ KUJAWSKI

1 (0: 0) 1
Gole

Habasiński

Skład

Sujecki - Habasiński, Laskowski, 
Opalczewski, Łukasz Olewiński - Jasiński, 
Patryk Olewiński, Kleczkowski, Statkiewicz 
(78’ Koprowski) - Szklarczyk 
(75’ Białoskórski), Rzęsiewicz

z IV ligi lepiej operował piłką, co 
zmuszało Wiślaków do biegania. 
Mimo to do przerwy było 0:0. 
Mecz rozstrzygnął się na po-
czątku drugiej połowy, Najpierw 
w 50. minucie na prowadzenie 
wyszli goście. Na szczęście już 
dwie minuty później wyrównał 
Juliusz Habasiński.

Mimo prób z obu stron wy-
nik do końca już nie uległ zmia-
nie. Po remisie 1:1 Wisła nadal 
zajmuje 13. miejsce w tabeli ligi 
okręgowej i traci 6 punktów do 
dwunastej Lubienianki, ale waż-
ne jest, że dobrzynianie zdoby-
li pierwszy punkt w tym roku, 
Miejmy nadzieję, że teraz będzie 
tylko lepiej.

Kolejny mecz Wisła zagra 
na wyjeździe z ostatnim w lidze 
Ziemowitem Osięciny. Relacja 
oczywiście w kolejnym CLI. Ob-
szerną galerię zdjęć ze spotkania 
z Łokietkiem możecie oglądać na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Mustang zwycięski
W środę 28 marca UKS Mustang Wielgie rozegrał zale-
gły mecz wyjazdowy z KKP Bydgoszcz. Po zwycięstwie  
w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej z Notecią 
Inowrocław UKS chciał podtrzymać dobrą passę w III 
lidze kobiet.

Piłka nożna

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Mecz rozpoczął się bardzo 
dobrze dla naszej drużyny, gdy 
po dośrodkowaniu Eweliny Czu-
bakowskiej i strzale Moniki Pikos 
zawodniczka z Bydgoszczy zmieni-
ła tor lotu piłki, strzelając samo-
bójczego gola. W kolejnych frag-
mentach po strzale z 20 metrów 
Magdaleny Żebrowskiej futbolów-
ka trafiła w poprzeczkę. Jednak już 
w 33. minucie Magdalena Żebrow-
ska zdobyła piękną bramkę, pod-
wyższając na 2:0.

Po przerwie zawodniczki 
z Wielgiego podwyższyły na 3:0 po 
bardzo dobrej akcji Pauliny Szcze-
paniak, Eweliny Czubakowskiej 
i celnym strzale Natalii Wiśniew-
skiej. W 68. minucie po dośrodko-
waniu Moniki Pikos swoją drugą 
bramkę w tym meczu strzeliła 
Wiśniewska. Przy prowadzeniu 4:0 
zawodniczki KKP Bydgoszcz zdo-
były bramkę po kontrze lewym 
skrzydłem. Mustang w ostatniej 
minucie strzelił gola na 5:1 po ko-
lejnym pięknym uderzeniu Mag-

daleny Żebrowskiej.
UKS znowu pokazał dobrą 

formę. Martwić może jedynie 
kontuzja Kingi Marchlewskiej, któ-
ra przed czasem musiała opuścić 
boisko. Miejmy nadzieję, że uraz 
okaże sie niegroźny. Kolejny mecz 
nasz zespół rozegra w Toruniu 
8 kwietnia z Gwiazdą.

(ak)

KKP BYDGOSZCZ 
VS.

UKS MUSTANG WIELGIE

1 (0: 2) 5
Gole

Wiśniewska 2, Żebrowska 2, 
gol samobójczy

Skład

Olkiewicz (75’ Andrzejewska), 
Kwiatkowska (75’ Fydryszewska), 
Jaskuła (79’ Detmer), Marchlew-
ska, A. Żebrowska (50’ Rybczyń-
ska), Wiśniewska (79’ Bonowicz), 
Szczepaniak, Maćkiewicz, Pikos 
(69’ Kamińska), Czubakowska 
(69’ Wilińska), M. Żebrowska.


