
Komu tym razem pomogą?
Jasień przygotowuje się do trzecie-
go festynu charytatywnego. Dwa 
lata temu mieszkańcy pomogli 
pogorzelcom z Tłuchowa, którym 
pożar zabrał dorobek życia...
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Mieszkańcy chcą 
zablokować inwestycję
GMINA WIELGIE  Temat budowy fermy trzody chlewnej w Pia-
secznie wzbudził duże kontrowersje. Choć dopiero dojdzie do 
spotkania z inwestorem, a samorząd nie podjął jeszcze żadnej 
wiążącej decyzji, mieszkańcy wsi już zapowiedzieli, że nie do-
puszczą do powstania chlewni
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Gmina Tłuchowo Powiat
Dawca szansą na życie
4 marca w Lipnie, Chrostkowie, 
Wielgiem i Tłuchowie fundacja 
DKMS będzie rejestrowała po-
tencjalnych dawców szpiku kost-
nego
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WielgieGmina Dobrzyń nad WisłąBobrowniki
Będzie walka o dotacje
Gmina Wielgie jest kolejnym sa-
morządem, który skorzysta z pro-
gramu EKOpiec 2018 dotowanego 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu

Droga dzieli mieszkańców
Czas zimy i roztopów, zwłaszcza 
przy wysokim stanie wód grunto-
wych, jest trudny dla wielu miesz-
kańców regionu

Jest kasa na żłobek
Gmina Bobrowniki otrzymała po-
nad 150 tys. zł na utworzenie żłob-
ka. Przyznanie środków z progra-
mu Maluch+ uruchomiło działania 
przygotowawcze

O sprawie pisaliśmy w po-
łowie stycznia. Przypomnijmy, 
że chodzi o dużą, bo wartą aż 
80 milionów złotych inwestycję 
firmy Gobarto, której głównym 
udziałowcem jest  krajowy lider 
w produkcji mięsnej i przetwo-
rów drobiowych Cedrob. Po raz 
pierwszy potencjalny inwestor 
zgłosił się do gminy już w 2016 

roku. W listopadzie ubiegłego 
roku do wójta Tadeusza Wie-
wiórskiego trafił list od preze-
sa Gobarto Dariusza Formeli. 
Potencjalny inwestor opisuje 
w nim planowaną budowę oraz 
warunki funkcjonowania obiek-
tu. Jeśli sprawa dojdzie do skut-
ku, gmina odniesie wymierne 
korzyści.

Korzyści dla gminy
– Dla nas to korzystne roz-

wiązanie ze względu na zasile-
nie budżetu gminy pieniędzmi 
niepochodzącymi z kieszeni 
podatnika. Poza tym co bardzo 
ważne powstaną nowe miejsca 
pracy. Kolejny czynnik, który 
do nas przemawia, to plan po-
budowania także biogazowni, 
która unieszkodliwiałaby od-
pady generowane przez chlew-
nię. Lokalizacja jest z daleka 
od budynków mieszkalnych, 
więc obiekt nie byłby uciążliwy. 
Oczywiście niczego nie ukrywa-
my i temat będziemy omawiać 
także z mieszkańcami – mówił 
nam w styczniu wójt Tadeusz 
Wiewiórski.

Mimo to z góry można było 
się spodziewać sprzeciwów. Bu-
dowa fermy na 4-6 tysięcy ma-
cior i hodowlę warchlaków do 
30 kg masy na terenie dawnej 
ubojni nie przypadła do gustu 
mieszkańcom Piaseczna. Oba-
wiają się przede wszystkim fe-
toru oraz ingerencji w przyrodę. 
Nie przekonuje ich nawet obie-
cywane 50 miejsc pracy.

Dokończenie na str. 3

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Nagroda 
nie przekonała
Z jednej strony mieszkańcy chcą naprawy dróg grun-
towych, z drugiej nie palą się do skorzystania z na-
grody, którą burmistrz obiecał za wysoką frekwencję 
na spotkaniach sołeckich. W Mokowie na zebranie 
przyszło 17 osób, więc to sołectwo raczej nie zdobę-
dzie dodatkowego tłucznia na drogi.

Kolejny cykl spotkań z miesz-
kańcami burmistrz Jacek Waśko 
rozpoczął 15 lutego. W ciągu miesią-
ca odwiedzi 24 wsie, by rozmawiać 
z ich mieszkańcami o najbardziej 
palących problemach. Pamiętając 
z poprzednich lat, że frekwencja 
nie zawsze była wysoka, burmistrz 
postanowił nagrodzić najaktyw-
niejsze sołectwa. I tak najlepsze so-
łectwo dostanie 75 ton (trzy samo-
chody) tłucznia, za drugie miejsce 
przewidziano 50 ton, zaś za trzecie 
25 ton materiału do nawożenia 
dróg gruntowych. Pomysł, trzeba 
przyznać, jest ciekawy. A jak zare-
agowali mieszkańcy?

Wygląda na to, że w niektórych 
sołectwach konkurs niewiele zmie-
nił. W miniony czwartek odbyły się 
w remizie w Mokowie spotkania 

dla mieszkańców właśnie Moko-
wa oraz Kochonia. Na to pierwsze 
przyszło dokładnie 17 osób (nie li-
cząc Jacka Waśko i jego zastępcy 
Marzeny Niekraś), w tym dwóch 
radnych i sołtys. Kruszywa raczej 
nie wygrają, ale i tak ci, którzy byli 
obecni, rozmawiali z burmistrzem. 
Było o bieżących sprawach, w tym 
o śmieciach, nieczystościach cie-
kłych, czy transporcie publicznym.

Najważniejszy postulat miesz-
kańców dotyczył... naprawy drogi 
gruntowej z Mokowa w kierunku 
Płomian. Jacek Waśko sprawę od-
notował i obiecał pomóc w miarę 
możliwości. A te byłyby większe, 
gdyby frekwencja na spotkaniu 
była wyższa i Mokowo zgarnęłoby 
nagrodę.

Tekst i fot. (ak)



Organizatorami charytatywne-
go koncertu są: Miejskie Centrum 
Kulturalne w Lipnie oraz Szkoła 
Podstawowa nr 3. Na scenie kina 
Nawojka z recitalem wystąpi Alek-
sandry Palczak, której towarzyszyć 
będzie zespół w składzie: Arkadiusz 
Socha, Arkadiusz Zalewski i Jaro-
sław Jeżewski.

– Wydarzenie odbędzie się 
3 marca o godzinie 17.00 w kinie 
Nawojka – informuje Krzysztof 

Kowalewski z MCK w Lipnie. – Ce-
giełki o wartości 10 złotych są już 
do nabycia w sekretariacie naszego 
centrum oraz w sekretariacie Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Lipnie. Pod-
czas koncertu odbędą się licytacje, 
z których dochód w całości zosta-
nie przeznaczony na leczenie Ani.

Przypomnijmy, że Ania Ceklarz 
choruje na białaczkę. Czeka na 
przeszczep szpiku. 

Lidia Jagielska
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Ola dla Ani
W najbliższą sobotę o godzinie 17.00 w kinie Nawoj-
ka rozpocznie się recital Aleksandry Palczak. Cegiełki 
w cenie 10 złotych są już do nabycia w sekretariatach 
Miejskiego Centrum Kulturalnego i Szkoły Podstawo-
wej nr 3. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony 
na leczenie Ani Ceklarz.

Lipno
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Jest kasa na żłobek
BoBRoWniki  Gmina Bobrowniki otrzymała ponad 150 tys. 
zł na utworzenie żłobka. Przyznanie środków z programu Ma-
luch+ uruchomiło działania przygotowawcze. To jednak dopie-
ro początek zmian dotyczących placówek opiekuńczo-eduka-
cyjnych na terenie gminy

Żłobek zostanie otwarty 
w dotychczasowym budynku 
przedszkola zlokalizowanego przy 
ul. Włocławskiej. Na początku 
znajdzie tam opiekę ośmioro dzie-
ci. Tego typu placówki na terenie 
gminy jeszcze nie ma. Jej uru-
chomienie uważa się za zasadne, 
gdyż przykładowo w ubiegłym 
roku w urodziło się w Bobrow-
nikach i okolicy ponad 40 dzieci. 
Jest szansa, że znajdą się chętni na 
korzystanie z tego typu opieki dla 
maluchów do lat 3.

– Budynek przy ul. Włocław-
skiej jest właściwie przystoso-
wany do uruchomienia w nim 
żłobka. Pozyskane środki przezna-
czymy głównie na jego wyposa-
żenie i drobne prace remontowe 
– tłumaczy Jarosław Poliwko, wójt 
gminy Bobrowniki.

Otrzymanie środków na utwo-
rzenie żłobka pociąga za sobą ko-

lejne zmiany. Grupa przedszkolna, 
która obecnie znajduje się w bu-
dynku przy ul. Włocławskiej (ok. 25 
dzieci) od września ma wprowa-
dzić się do budynku przy ul. Ko-
ścielnej 5, gdzie działa stopniowo 
wygaszane gimnazjum. Rada gmi-
ny przyjęła już uchwałę intencyjną 
w tym zakresie. Przeprowadzono 
także inwentaryzację w lokalu. 
Obecnie trwają prace projektowe, 
które mają na celu dostosowanie 
budynku do potrzeb przedszkola-
ków.

Przepisy określają, że ucznio-
wie gimnazjum musieliby mieć 
oddzielne wejście do szkoły i wła-
sne łazienki. Nie mogą się spoty-
kać z przedszkolakami. Dlatego 
konieczna jest adaptacja budynku 
na nowe okoliczności. Po remon-
cie parteru dzieci będą mogły ko-
rzystać z dostosowanych do nich 
łazienek, szatni, jadalni, sali zabaw. 

Działać będzie również kuchnia, 
w której gotowane będą dla nich 
posiłki, a za budynkiem obecnego 
gimnazjum jest bezpieczny teren 
zielony, gdzie miałby powstać plac 
zabaw.

Do budynku obecnego gim-
nazjum najpierw przeniesione 
będą jedynie dzieci z przedszkola 
przy ul. Włocławskiej, a gdy gim-
nazjalistów już nie będzie, trafią 
tam także dzieci, które obecnie 
zasilają oddziały zlokalizowane 
w budynku Szkoły Podstawowej 
w Bobrownikach. Wtedy remont 
przeprowadzony zostanie także 
na piętrze budynku. Finalnie po-
wstanie jedno przedszkole samo-
rządowe z kilkoma oddziałami na 
ok. 80 dzieci.

– Dopełniamy wszelkich for-
malności, aby wszystko ostatecz-
nie uzgodnić jeszcze z kuratorium 
oświaty. Modernizacja budynku 
po gimnazjum przeprowadzo-
na będzie całkowicie z funduszu 
gminy. Pieniądze już mamy za-
bezpieczone w budżecie – dodaje 
Poliwko.

Łącznie sześć gmin w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, 
w których dotychczas nie było żad-
nej instytucji opieki nad dziećmi 
do lat 3, otrzyma dofinansowanie 
na ich utworzenie i funkcjonowa-
nie w ramach programu Maluch+. 
Oprócz Bobrownik dotacja trafi do  
Aleksandrowa Kujawskiego, Kęso-
wa, Barcina, Piotrkowa Kujawskie-
go oraz Dobrcza.

Natalia Chylińska-Żbikowska
fot. (ilustarcyjne)

Lipno

Sprawdzili 350 kierowców
W miniony wtorek policjanci z lipnowskiej drogówki prowadzili na terenie po-
wiatu działania pn. „Trzeźwy kierujący”.

Celem akcji było wyeliminowa-
nie z ruchu kierujących pojazdami 
pod wpływem alkoholu, dlatego 
też zadaniem funkcjonariuszy było 
skontrolowanie jak największej 
liczby kierujących.

– W akcji wzięło udział 13 funk-
cjonariuszy. Mundurowi skontrolo-
wali stan trzeźwości u ponad 350  
kierujących. Wszyscy skontrolowa-
ni kierujący byli trzeźwi. Policjanci 
nałożyli 21 mandatów oraz zatrzy-
mali 5 dowodów rejestracyjnych za 
inne wykroczenia w ruchu drogo-
wym – mówi sierż. szt. Katarzyna 
Sobocińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie.

Przypominamy, że kodeks 
karny przewiduję karę 2 lat pozba-
wienia wolności dla osoby, która 
zdecyduję się prowadzić pojazd 

w stanie nietrzeźwości, wysoką 
grzywnę i utratę prawa jazdy.

(ak)
fot. KPP Lipno

12 lat za rozbój?
Dzięki wytężonej pracy kryminalni ustalili i zatrzy-
mali mężczyznę podejrzanego o rozbój. Zdarzenie 
to miało miejsce pod koniec stycznia bieżącego roku. 
Sprawca napadł na pokrzywdzonego na ulicy, uderzył 
w twarz i zabrał mu telefon komórkowy.

Lipno

Pod koniec stycznia bieżą-
cego roku dyżurny lipnowskiej 
komendy otrzymał zgłoszenie, 
że na jednej z ulic Lipna doszło 
do napadu na mężczyznę. Na-
tychmiast został tam skiero-
wany patrol, który potwierdził 
zgłoszenie.

– Z ustaleń policjantów wy-
nikało, że do pokrzywdzonego 
podszedł mężczyzna i uderzył 
go w twarz, w wyniku czego 
pokrzywdzony upadł. Następ-
nie napastnik zabrał mu telefon 
komórkowy i uciekł. W trakcie 
zbierania materiału dowodo-

wego funkcjonariusze wpadli na 
trop podejrzanego mężczyzny 
– mówi sierż. szt. Katarzyna So-
bocińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie.

Sprawcą okazał się 19-letni 
mieszkaniec miasta. W ponie-
działek został zatrzymany i tra-
fił do policyjnej celi. Usłyszał już 
zarzut rozboju. Decyzją proku-
ratora został objęty dozorem 
policyjnym. Za to przestępstwo 
grozi mu do 12 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
fot. KPP Lipno
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Droga dzieli mieszkańców
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Czas zimy i roztopów, zwłaszcza przy wysokim stanie wód gruntowych, 
jest trudny dla wielu mieszkańców regionu. Tym razem do naszej redakcji zadzwoniła mieszkanka Glewa, 
która poprosiła o interwencję w sprawie nieprzejezdnej drogi w jej okolicy

Chodzi o drogę gruntową pro-
wadzącą do kilku posesji zlokalizo-
wanych na odcinku około kilome-
trowej drogi. Poruszanie się pieszo, 
rowerem czy samochodem jest dla 
mieszkańców tej okolicy bardzo 
uciążliwe. Mieszkanka Glewa, któ-
ra poprosiła o interwencję (chce 
pozostać anonimowa) twierdzi, że 

razem z sąsiadami zawiadamiała 
władze gminy oraz sołtysa, że ich 
sytuacja jest trudna i chcą podjęcia 
działań, aby droga była w końcu 
przejezdna. Nic się jednak w tym 
zakresie nie zmieniło.

– Jeśli chcę iść na autobus, to 
muszę ubrać gumowce, żeby jakoś 
przez tę wodę przejść. Samochody 

grzęzną w błocie. Nawet karetka 
nie przejedzie, jeśli ktoś z nas bę-
dzie potrzebował pomocy. Nikt nie 
reaguje. Problem trwa już kilka lat. 
Jak dzieci chodziły jeszcze do szko-
ły, to kładliśmy kamienie i deski 
żeby mogły przechodzić. Sołtys nie 
pomaga, mimo że obiecywał, ale 
on z tej drogi nie korzysta, to mu 
nie zależy – żali się nasza Czytel-
niczka.

Sołtys Glewa i jednocześnie 
radny gminy Dobrzyń nad Wisłą 
temat ten zna bardzo dobrze. Jego 
zdaniem sprawa jest trudna ze 
względu na ukształtowanie terenu 
w tym miejscu. Nawiezienie piasku, 
gruzu czy jakiegokolwiek innego 
materiału spowoduje podniesienie 
drogi. To z kolei przyczyni się do 
zakłócenia naturalnego przepływu 

wody, a w efekcie do podtapiania 
jednego z sąsiadów, któremu już 
teraz woda podchodzi pod budynki 
gospodarskie, a także składowisko 
paszy.

– Ta droga jest taka jaka jest, 
bo istnieje konflikt sąsiedzki. Na 
podjęcie działań potrzebna jest 
zgoda wszystkich mieszkańców, bo 
w taki sposób mamy sformułowa-
ne prawo. W tym temacie nie wszy-
scy są jednak zgodni. Woda z drogi 
podchodziłaby pod gospodarstwo, 
które jest naprzeciwko. Już można 
zobaczyć tam zastoisko. Pytanie 
kto ostatecznie ustąpi – wyjaśnia 
sołtys Glewa, Sławomir Kowalew-
ski. – Problem przejezdności drogi 
mógłby się rozwiązać po położeniu 
asfaltu, ale nie jest to priorytetem 
samorządu, bo są większe aglome-

racje na terenie gminy, które wciąż 
korzystają z dróg gruntowych.

Sołtys wspomina także, że 
sprawa drogi w Glewie twa bardzo 
długo, gdyż przed kilku laty zgody 
na wykonanie odwodnienia nie wy-
raziła rodzina, która obecnie zabie-
ga o poprawę jej stanu. Dziś nato-
miast inny sąsiad ma co do takich 
posunięć obiekcje. Po interwencji 
naszej redakcji w tej sprawie sołtys 
poruszył temat drogi podczas po-
siedzenia komisji rewizyjnej, które 
odbyło się w minionym tygodniu. 
Ustalono na nim, że powołana 
zostanie komisja, która ponownie 
zbada temat, porozmawia z miesz-
kańcami korzystającymi z tej drogi 
i poszuka rozwiązania.

Natalia Chylińska-Żbikowska
fot. ilustracyjne

Gmina Wielgie

Remont DW 558 coraz bliżej
W marcu ma zostać ogłoszony przetarg na remont 8-kilometrowego odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 558, która przez wielu nazywana jest zakałą regionu. Tę 
dobrą wiadomość przekazała, będąc gościem ostatniej sesji rady gminy w Wiel-
giem, Aneta Jędrzejewska z zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Przypomnijmy, ze dróg wo-
jewódzkich mamy w powiecie 
115 km. Zarząd województwa 
w pierwszej kolejności rozpoczął 
przebudowę drogi wojewódzkiej 
nr 559 z Lipna w kierunku Płoc-
ka. Prace wciąż trwają, mają się 
zakończyć w tym roku. Droga nr 
558 jest kolejną do wyremonto-
wania i przebudowy. 30 czerwca 
2016 r. wyłoniono w przetargu 
projektanta do opracowania 
dokumentacji. W listopadzie 
2016 r. w Suszewie mieszkańcy 
spotkali się z przedstawicielami 
władz samorządowych, by omó-

wić lokalizację zjazdów do pose-
sji i działek.

Już wtedy remont drogi 
w najbliższych latach obiecywa-
ła Aneta Jędrzejewska. W minio-
ny piątek marszałek odwiedziła 
samorządowców z Wielgiego, by 
uczestniczyć w ich sesji. Przy 
tej okazji przekazała bardzo 
dobrą wiadomość. – W marcu 
ogłosimy przetarg na remont 
8-kilometrowego odcinka dro-
gi przebiegającego przez gminę 
Wielgie. Mamy na ten cel za-
bezpieczone 10 milionów zł. Być 
może prace uda się rozpocząć 

jeszcze w tym roku – powie-
działa Jędrzejewska.

To doskonała informacja dla 
mieszkańców nie tylko gminy 
Wielgie, ale i całego powiatu, bo 
DW 558 to ważna arteria prze-
cinająca region z Lipna do Do-
brzynia nad Wisłą. Przewidziany 
do przebudowy odcinek przebie-
ga przez miejscowości Kłokock 
w gminie Lipno oraz Suszewo, 
Szczepanki, Nową Wieś i Wielgie 
(wszystkie gm. Wielgie). Długość 
odcinka do remontu to dokład-
nie 7,92 km.

Z ważniejszych kwestii 
technicznych warto powiedzieć, 
że droga na przebudowywanym 
odcinku zostanie poszerzona 
z 5 do 6 metrów. Wykonane zo-
stanie frezowanie i profilowa-
nie nawierzchni. Położona ma 
być warstwa wiążąca i ścieral-
na. W planach jest też remont 
istniejących zatok autobuso-
wych przy przystankach oraz 
ewentualna budowa nowych, 
przebudowa istniejących prze-
pustów pod zjazdami, remont 
istniejących ciągów pieszych 
i rowerowych oraz przebudowa 
skrzyżowań z innymi drogami. 
Co może być szczególnie ważne 
dla mieszkańców, przy przebu-
dowie drogi powstanie chodnik 
z Wielgiego do Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Wsi.

Tekst i fot. (ak)

Mieszkańcy chcą ...
Gmina Wielgie

Dokończenie ze str. 1
Muszą coś z tego mieć
– Chcemy rozwoju gminy, 

chcemy żeby była praca, ale taka 
inwestycja niesie za sobą poważ-
ne konsekwencje. My tutaj żyje-
my i będziemy żyć, będą żyć nasze 
dzieci. Jeśli mamy się zgodzić na 
ulokowanie w swoim sąsiedztwie 
fermy, musimy coś z tego mieć – 
mówił na ostatniej sesji rady gminy 
Janusz Koszytkowski, przedstawi-
ciel rady sołeckiej Piaseczna.

Oskarżenia 
i żądanie przeprosin
Ale sprawa wywołała też re-

perkusje. Otóż na sesji wystąpiła 
sołtys Piaseczna Krystyna Bruzde-
wicz, która oskarżyła urzędników 
i radnych o pomówienie w związku 
z planowaną inwestycją. Wystoso-
wała nawet oficjalne oświadczenie 
do wójta, domagając się przeprosin 
w mediach. – Nie było żadnej infor-
macji z mojej strony, jako sołtysa, 
odnośnie poparcia bądź negowania 
tej inwestycji. W ogóle nie zabiera-
łam głosu w tym temacie, a zosta-
ła użyta moja wypowiedź z jednej 
z poprzednich sesji w takim kon-
tekście, jak bym popierała budo-
wę fermy. Dzwonią do mnie ludzie 
z różnych stron kraju, przychodzą 
mieszkańcy i pytają, jak to możli-
we. Wiąże się to z utratą zaufania 
społecznego we wsi. Jako sołtys 
czuję się zniesławiona i pomówio-
na, dlatego domagam się sprosto-
wania i przeprosin w mediach oraz 
na portalach społecznościowych – 
twierdzi sołtys Bruzdewicz.

Nad tematem wybuchła 
żywa dyskusja, bo padły konkret-
ne oskarżenia. Sytuację próbowali 
załagodzić samorządowcy z prze-
wodniczącą rady Haliną Sztypką 

i zastępca wójta Janem Wadoniem. 
Wreszcie wójt Tadeusz Wiewiórski 
zaproponował odszukanie feralne-
go protokołu, w którym zamiesz-
czono wypowiedź sołtys Piasecz-
na i spokojne przeanalizowanie 
wszystkich kwestii dotyczących 
chlewni.

Spotkanie z inwestorem
Mimo to Krystyna Bruzdewicz 

nie ustaje w swoich roszczeniach 
i domaga się przeprosin. A to do-
piero wierzchołek góry lodowej, bo 
widać jak na dłoni, że mieszkańcy 
Piaseczna nie chcą u siebie chlew-
ni. Być może postęp w sprawie 
jednak nastąpi, a służyć temu ma 
zaplanowane już wcześniej spotka-
nie z przedstawicielem inwestora. 
W sobotę 3 marca o godz. 12 na te-
renie dawnej ubojni w Piasecznie 
dojdzie do rozmów zainteresowa-
nych stron. Przyjść może każdy. Dla 
inwestora będzie to idealna okazja, 
by przekonać miejscowych, że górę 
nad ewentualnymi uciążliwościami 
wezmą korzyści. Dla samorządu 
to spełnienie warunku o konsulta-
cjach społecznych. Dla mieszkań-
ców zaś okazja nie tylko do zabra-
nia głosu, ale przede wszystkim do 
dowiedzenia się, co tak naprawdę 
ma powstać w ich wsi.

Jeżeli mieszkańcy Piaseczna 
pozostaną przy swoim, inwestycja 
może zostać już teraz zablokowa-
na. Jeśli jednak strony dojdą do po-
rozumienia, dalej stosowną decyzję 
będzie musiała podjąć rada gminy. 
Gdyby budowa chlewni doszła do 
skutku, obiekt powstałby w cią-
gu ok. 2 lat. W kolejnym numerze 
przeczytacie relację ze spotkania 
w Piasecznie.

(ak), fot. ilustracyjne



aktualności4 Czwartek 1 marca 2018 LIPNO–CLI.PL

Będzie walka o dotacje
WIELGIE  Gmina Wielgie jest kolejnym samorządem, który skorzysta z programu EKOpiec 2018 dotowa-
nego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Niestety dotację 
na wymianę pieca otrzyma tylko 10 osób, a już teraz wiadomo, że zainteresowanie jest o wiele większe

Temat smogu i niskiej emisji 
od dłuższego czasu praktycznie 
nie schodzi z ust samorządowców, 
dziennikarskich łamów i oczywi-
ście rozmów mieszkańców regio-
nu. Dwa tygodnie temu pisaliśmy 

szeroko o kontrowersjach, jaki 
wzbudziło przystąpienie do pro-
gramu EKOpiec 2018 miasta Lipna i 
sposobu rozstrzygania do kogo tra-
fią dotacje. Teraz sprawa zaistniała 
na sesji rady gminy w Wielgiem. 

Samorząd poinformował o przy-
stąpieniu do programu.

Zgodnie z wytycznymi WFO-
ŚiGW gmina do 10 tys. mieszkań-
ców jak Wielgie może otrzymać 20 
tys. zł dotacji. Warunkiem jest wy-
asygnowanie takiej samej kwoty z 
własnego budżetu. I tak pieniądze 
te zostaną podzielone na 10 dotacji 
dla mieszkańców, którzy zdecydują 
się na wymianę istniejącego źródła 
ciepła zasilanego paliwem stałym. 
Po 2 tys. zł na osobę pochodzić bę-
dzie z funduszu i od gminy, resztę 
właściciele posesji będą musieli po-
kryć sami.

Zgodnie z przypuszczeniami 
zainteresowanie otrzymaniem do-
finansowania jest dużo większe niż 
przewidziana pula środków. Dlate-
go rada gminy zdecydowała o kry-
terium decydującym, które wnioski 
zostaną zaopiniowane pozytywnie. 
Przede wszystkim zdecydowano 
się odejść od kryterium terminu 

złożenia wniosków, bo po pierwsze 
jest ono mało obiektywne, po dru-
gie powoduje, że nabór skończyłby 
się w zasadzie od razu po starcie.

– Zaproponowaliśmy jako 
kryterium powierzchnię budynku 
do ogrzania. Będziemy to weryfi-
kować zgodnie z nakazem płatni-
czym, więc nie ma tu miejsca na 
kombinacje. Dlaczego taki pomysł? 
Po pierwsze posiadacz większe-
go domu płaci większy podatek, 
po drugie spala więcej paliwa, by 
ogrzać posesję. Priorytetem są 
więc największe powierzchnie, bo 
wtedy niwelowanie niskiej emisji 
będzie największe. To kryterium 
jest naszym zdaniem najbardziej 
obiektywne – mówi zastępca wój-
ta gminy Wielgie Jan Wadoń.

Radni poprawkę do uchwa-
ły zatwierdzającą obrane kryte-
rium przyjęli jednogłośnie. Choć 
na sesji pojawiły się pytania, to 
trzeba przyznać, że pomysł sa-

morządowców z Wielgiego wydaje 
się być optymalnym. Informacja o 
naborze wniosków pojawiła się na 
sołeckich tablicach, w urzędzie i w 
internecie 23 lutego. Nabór wnio-
sków potrwa od 5 do 23 marca. Jak 
przyznała nam odpowiedzialna za 
przyjmowanie wniosków w urzę-
dzie Agnieszka Orłowska-Olewiń-
ska, zainteresowanie dotacjami jest 
ogromne i przekracza wielokrotnie 
pulę 10 dofinansowań.

Należy pamiętać, że złożenie 
wniosku nie jest równoznaczne 
z otrzymaniem dofinansowania. 
Projekt będzie realizowany jedy-
nie w przypadku pozyskania przez 
gminę dofinansowania z WFOŚiGW 
w Toruniu w ramach programu 
priorytetowego EKOpiec2018.

Spodziewać się można, że 
5 marca wielicki urząd przeżyje 
prawdziwe oblężenie. O sprawie 
będziemy informować na bieżąco.

Tekst i fot. (ak)

Wdrażanie programu ma zapoczątkowa walkę z niską emisją

Konferencja sanepidu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 
zaprasza na konferencję pn. „Co robić, by żyć zdrowo 
i nie zachorować na raka.” Patronem medialnym wy-
darzenia jest tygodnik CLI. Odbędzie się ona 16 mar-
ca 2018 r. o godz. 10:30 w Liceum Ogólnokształcącym 
w Lipnie ul. Traugutta 1.

Lipno

Zaproszenie na konferencję 
i zgodę na przedstawienie wy-
kładu pt. „Profilaktyka chorób 
nowotworowych” wyraził dr n. 
med. Tomasz Mierzwa – koordy-
nator Zakładu Profilaktyki i Pro-
mocji Zdrowia Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy (poprzednio Oddział 
Chorób Piersi). Jest to autor i reali-
zator wielu programów profilak-
tycznych.

Temat „Marzenia w życiu 
człowieka i ich związek ze zdro-
wiem” omówi prof. dr hab. Roman 
Ossowski – pracownik naukowy 
Instytutu Psychologii Uniwer-

sytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy Uniwersytetu Me-
dycznego. Na konferencję poza 
pracownikami inspekcji sanitarnej 
i członkami Polskiego Towarzystwa 
Higienicznego zostaną zaproszeni 
przedstawiciele lokalnych władz, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
nauczyciele, pedagodzy szkol-
ni, pielęgniarki szkolne, lekarze, 
uczniowie ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, mieszkań-
cy powiatu lipnowskiego.

Relację z konferencji opubli-
kujemy w CLI.

Tekst i fot. (ak)

Region

Soborski odchodzi 
z nadleśnictwa
Jacek Soborski, nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno, 
odchodzi na emeryturę. W czwartek 22 lutego zor-
ganizował spotkanie, podczas którego dziękował za 
współpracę m. in. przedstawicielom samorządu i or-
ganizacji społecznych.

Na spotkaniu w siedzibie 
nadleśnictwa w Skrwilnie gościli 
zaprzyjaźnieni samorządowcy m. 
in. wójt gminy Skrwilno Dariusz 
Kolczyński, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz członkowie 
organizacji społecznych. Nie za-
brakło również samorządowców 

z powiatu lipnowskiego. Udział 
wzięli m.in. burmistrz Skępego 
Piotr Wojciechowski, wójt gminy 
Lipno Andrzej Szychulski, czy też 
wójt Tłuchowa Krzysztof Dąb-
kowski.

– Czas biegnie nieubłaganie, 
PESEL jest rzeczą, którą dostaje 

się raz na zawsze – mówił do 
zgromadzonych Jacek Soborski. 
– Zaprosiłem dziś państwa nie 
według jakiegoś schematu, któ-
ry przyjmuje się przy tego typu 
okazjach, ale według kryterium 
własnego serca. Zaproszenie wy-
słałem do ludzi, których darzę 
sympatią i cenię.

Czwartkowe spotkanie było 
okazją do wspomnień oraz 
podkreślenia najważniejszych 
działań, które podejmowało 
nadleśnictwo i główny boha-
ter uroczystości. Jacek Sobor-
ski ukończył Technikum Leśnie 
w Tucholi, a następnie studia 
wyższe na Akademii Rolniczej 
w Poznaniu i SGGW w Warszawie 
oraz trzy kierunki podyplomo-
we, w tym zarządzanie przedsię-
biorstwem.

Od 1971 do 1974 roku pra-
cował jako podleśniczy w Nad-
leśnictwie Urszulewo (obecne 
Skrwilno). Przez kolejne cztery 
lata był adiunktem w nadleśnic-
twie, a w latach 1978-1991 inży-
nierem nadzoru.  W 1991 roku 
wygrał konkurs na nadleśniczego 
Nadleśnictwa Skrwilno i pełnił tę 
funkcję do 28 lutego tego roku.

Był zaangażowany także 
w działalność społeczną i sa-
morządową. W latach 1987-1989 
pełnił funkcję przewodniczącego 
rady gminy Rogowo. Od 1999 do 
2007 roku zasiadał w radzie po-
wiatu,  był również jej przewod-
niczącym oraz jednym ze współ-
inicjatorów budowy Rypińskiego 
Centrum Sportu.

Tekst i fot. (ToB)

Jacek Soborski (w środku) pracował w nadleśnictwie od 1971 roku

W ubiegłym roku lipnowski sanepid także zorganizował konferencję
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Komu pomogą
w tym roku?

GMINA TŁUCHOWO  Jasień przygotowuje się do trzeciego 
festynu charytatywnego. Dwa lata temu mieszkańcy pomogli 
pogorzelcom z Tłuchowa, którym pożar zabrał dorobek życia. 
Dochód z ubiegłorocznej zabawy został przeznaczony na lecze-
nie mieszkanki Dobrzynia nad Wisłą. A kto w tym roku otrzy-
ma pomoc?

Festyn charytatywny już na 
stałe wpisał się w kalendarz wy-
darzeń kulturalnych w Jasieniu. 
Tegoroczna impreza pod nazwą 
„Mama, tata i ja – razem pomaga-
my” przewidziana jest na 26 maja, 
tradycyjnie przed placem świetli-
cy wiejskiej. Od samego początku, 
czyli od roku 2016 uczestnikom 
koncertu przewodzi myśl – ra-
zem możemy więcej. – Organiza-

torzy szukają osób chętnych do 
wsparcia wspólnej inicjatywy na 
rzecz potrzebujących. Wszystkie 
osoby zainteresowane pomocą 
przy organizacji festynu prosimy 
o kontakt pod numerem telefo-
nu 514-499-811 – wyjaśnia Konrad 
Słomczewski, jeden z opiekunów 
grupy teatralnej.

Organizatorzy, którymi nie-
zmiennie są opiekunowie gru-

py teatralnej Brzydkie Kaczątka, 
rada sołecka oraz stowarzyszenie 
Pomocna Dłoń, nie zdecydowa-
li jeszcze, kto w maju otrzyma 
pomoc mieszkańców Jasienia. 
Postanowili, że tym razem zade-
cyduje los. Spośród wypełnionych 
formularzy do otrzymania pomo-
cy charytatywnej drogą losowa-
nia wybrana zostanie osoba, dla 
której podczas zorganizowanego 
festynu zostanie przeprowadzo-
na zbiórka publiczna. Na wnioski 
z danymi kandydatów oraz opi-
sem trudności lub chorób z ja-
kimi się zmagają, pomysłodawcy 
festynu czekają do 6 kwietnia.

W programie majowej im-
prezy przewidzianych jest wiele 
atrakcji: konkursy talentów, wy-
stępy zespołów, aukcje, wesołe 
miasteczko, wata cukrowa, ani-
matorzy zabawy oraz przedsta-
wienia Jak w latach ubiegłych, tak 
i teraz pojawi się gość specjalny. 
Kto nim będzie, dowiemy się już 
za kilka tygodni.

(mb-g)

Lekcja życia
W ostatnim czasie Zespół Szkół Technicznych w Lipnie 
przeżywa prawdziwe oblężenie gwiazd. Tym razem 
technikum odwiedził Lech Dyblik, aktor, piosenkarz 
i poliglota. To już druga jego wizyta w lipnowskiej 
szkole.

Lipno

Po raz pierwszy Lech Dy-
blik odwiedził mury „technika” 
w marcu 2017 podczas trwających 
wówczas rekolekcji wielkopost-
nych. Tym razem jego wizyta zo-
stała zainicjowana we współpracy 
z Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Popu-
larny aktor jest także terapeu-
tą, który sam wyszedł z nałogu. 
W czasie spotkania czuć było 
skupienie, koncentrację i uwagę 
co przecież nie jest tak oczywi-
ste na szkolnych uroczystościach. 
Młodzież otrzymała świadectwo 
życia człowieka „po przejściach”. 
Człowieka, dla którego nie ma 
tematów tabu, który ma odwagę 
mówić o własnych błędach i po-
rażkach. Aktor przestrzegał także 
przed współczesnymi zagrożenia-
mi m.in.: cyberprzemoc, uzależ-
nienia od gier i komputerów oraz 

internetu.
Jednak to nie koniec sław, 

które zaplanowały wizytę w tech-
nikum. Już 5 marca w szkole po-
jawią się Joanna Czerska-Thomas 
i Justyna Niebieszczańska, autor-
ki książki ”Kobieta na swoim. Do-
skonały poradnik dla przyszłych 
i obecnych kobiet biznesu”. Ich 
przybycie związane jest z VIII edy-
cji konkursu powiatowego „Ko-
biety wysokich lotów”. W trakcie 
spotkania pisarki będą doradzać, 
inspirować i zachęcać do two-
rzenia własnych biznesów. Na 
zajęcia zaproszone są wszystkie 
uczennice wraz ze swoimi mama-
mi, babciami, ciociami i kuzyn-
kami. Początek w samo południe 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Lipnie.

(mb-g)
fot. nadesłane

Lipno

Elvis na Dzień Kobiet
9 marca o godzinie 18.00 w kinie Nawojka rozpocznie 
się koncert Mirosława Deredasa, czyli polskiego Elvi-
sa Presleya. Wstęp wolny.

– Z okazji tegorocznego Dnia 
Kobiet przygotowaliśmy ofertę 
specjalną dla wszystkich pań, ale 
nie tylko – mówi Krzysztof Ko-
walewski z Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie. – Każdy 
przecież zna legendarną postać 
Elvisa Presleya, a jeśli nie zna, 
to najwyższy czas aby poznać 
muzykę ikony popkultury XX 
wieku, często nazywanego kró-
lem Rock and Rolla. Jak twierdzą 
niektórzy Elvis nigdy nie umarł, 
z pewnością żywa jest jego mu-
zyka. Największe przeboje „Króla 
Rock and Rola” wykona u nas Mi-
rosław Deredas, wokalista z No-

wego Miasta Lubawskiego zwany 
Elvisem.

Koncert z nieśmiertelnymi 
przebojami Elvisa Presleya od-
będzie się w przyszły piątek, 9 
marca w lipnowskim kinie Na-
wojka. Wejściówki na to wyjątko-
we wydarzenie muzyczne można 
odbierać w sekretariacie domu 
kultury, wstęp jest bezpłatny. 
Występ polskiego Elvisa będzie 
bowiem prezentem z okazji dnia 
kobiet dla wszystkich pań i nie 
tylko.

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

Lidia Jagielska

Dobrzyń nad Wisłą

Ferie pełne wrażeń
Ferie zimowe z Dobrzyńskim Domem Kultury ,,ŻAK’’ 
i biblioteką dobiegły końca. Drugi tydzień również był 
bardzo aktywny i pełen atrakcji.

Dzieci ze wszystkich miejsco-
wości z terenu gminy miały do wy-
boru ogromną ilość różnorodnych 
zajęć. W poniedziałek ponownie 
odwiedziła je Klaunolandia – ani-
macje dla dzieci. Były gry, kręcenie 
talerzykami, konkurencje sporto-
we, zabawy z chustą animacyjną, 
skręcanie balonów, a główną atrak-
cją było malowanie twarzy. We 
wtorek przyjechał teatr EDU-AR-

TIS z Krakowa z przedstawieniem 
,,Przygody Czerwonego Kapturka’’, 
na które zaproszone zostały rów-
nież dzieci z przedszkola ,,Kubusia 
Puchatka’’ oraz z Akademii Przed-
szkolaka z Dobrzynia nad Wisłą. 
Dzieci mogły nie tylko oglądać 
przedstawienie, ale miały okazję 
aktywnie w nim uczestniczyć po-
przez bezpośredni kontakt z boha-
terami, rozmowę, zabawę i udział 

w narracji.
W środę odbyło się spotkanie 

profilaktyczno-edukacyjne pod ha-
słem ,,Bezpieczne ferie’’, na które 
wraz z Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP we Włocławku za-
proszono policjanta, by przypo-
mniał o zagrożeniach czyhających 
na dzieci w trakcie ferii zimowych. 
Omówiono zasady bezpieczeństwa 
podczas uprawiania sportów zimo-
wych i zabaw na świeżym powie-
trzu, ale również poruszono temat 
bezpieczeństwa w domu. Było  
o konieczności zamykania drzwi od 
wewnątrz i o zakazie wpuszczania 
osób nieznajomych. Policjant przy-
pomniał dzieciom o noszeniu od-
blasków. W czwartek odbył się wy-
jazd do Multikina we Włocławku na 
film pt. Pszczółka Maja – miodowe 
igrzyska’’ oraz do restauracji.

Piątek był ostatnim dniem 
ferii, były gry planszowe, zabawy 
sportowe, rysowanie, śpiewanie na 
scenie. Na koniec zostały rozdane 
dyplomy za udział w zajęciach oraz 
drobne upominki. Organizatorzy 
dziękują wszystkim dzieciom za 
wspaniale spędzony czas i zapra-
szają ponownie w wakacje.

(ak), fot. nadesłane
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Burmistrz Paweł Banasiakl i Aleksandra Parczewsk z DKMS zachęcają do niedzielnej rejestracji

Dawca szansą na życie
LIPNO, CHROSTKOWO, TŁUCHOWO, WIELGIE  4 marca w Lipnie, Chrostkowie, Wielgiem i Tłucho-
wie fundacja DKMS będzie rejestrowała potencjalnych dawców szpiku kostnego. Wystarczy mieć od 18 do  
55 lat, co najmniej 50 kilogramów wagi i być zdrowym. Akcja będzie dedykowana Ani Ceklarz i innym oso-
bom chorym na białaczkę

Już w niedzielę możemy za-
rejestrować się w bazie poten-
cjalnych dawców fundacji DKMS 
i odnaleźć genetycznego bliźnia-
ka, który potrzebuje do życia na-
szego szpiku. Akcja będzie dedy-
kowana 7-letniej Ani Ceklarz, ale 
nie tylko.

Dla Ani i innych chorych
– Akcję, która odbędzie się 4 

marca dedykujemy 7,5-letniej Ani 
Ceklarz, mieszkance Lipna – mówi 
Aleksandra Parczewska z funda-
cji DKMS. – Miała we wrześniu 
rozpocząć naukę w szkole nr 3, 
w której też akcja będzie się od-
bywała. Ania usłyszała diagnozę: 
ostra białaczka szpikowa, jeszcze 
zanim poszła do szkoły, teraz 
trwa jej leczenie. Białaczka jest 
bardzo trudną chorobą nowo-
tworową. W Polsce częściej niż co 
godzinę ktoś słyszy diagnozę: bia-
łaczka lub inny nowotwór krwi. 
Jedynie 25 procent znajduje daw-
cę w rodzinie, a 75 % musi zna-
leźć dawcę niespokrewnionego. 
W Polsce w fundacji DKMS jest 
zarejestrowanych już ponad 1,25 
mln osób. Wydaje się, że jest to 
dużo, ale przy tej częstotliwości 
zachorowań nadal jest to liczba 
zbyt mała. We wszystkich reje-
strach w Polsce widnieje 1,3 mln 
osób. Każdy kolejny potencjalny 
dawca jest szansą na nowe życie. 
Już ponad 4,8 tys. osób zostało 
dawcami faktycznymi z fundacji 
DKMS, a to bardzo nas cieszy.

Sama rejestracja w bazie 
dawców szpiku DKMS trwa 10 
minut. Najbliższa szansa na do-
łączenie do tej elitarnej druży-
ny nadarzy się już w niedzielę 4 
marca. Rejestracja odbywać się 
będzie w Urzędzie Miasta w Lip-
nie w godzinach od 10 do 13, 
w Szkole Podstawowej nr 3 w go-

dzinach od 9 do 14, w Urzędzie 
Gminy Chrostkowo od godziny 9 
do 13, w Ośrodku Kultury Gminy 
Wielgie w godzinach 9-13 i Ośrod-
ku Kultury w Tłuchowie od 9 do 
14.

Marzenia legły w gruzach
– Inicjatorką akcji dla Ani 

Ceklarz jest Agnieszka Sikorska 
– mówi Aleksandra Parczewska. 
– Chcemy dotrzeć do każdego 
mieszkańca regionu. Rejestracja 
zaczyna się od wstępnego wy-
wiadu medycznego, wypełnienia 
formularza i pobrania wymazu 
z wewnętrznej części błony ślu-
zowej policzka. Następnie tra-
fiamy do bazy i może okazać się, 
że dostaniemy telefon z fundacji 
z informacją, że to właśnie nas 
ktoś potrzebuje. Po potwierdze-
niu tego, że możemy oddać szpik, 
czyli po wykonaniu szczegóło-
wych badań, jesteśmy umawiani 
na pobranie.

Ania Ceklarz z rodzicami 
i bratem Piotrkiem chorym na ze-
spół Asspergera mieszka w małej 
kawalerce w Lipnie. Marzeniem 
rodziny był dom z warzywnikiem 
i ogródkiem do zabaw z pieskiem. 
To wszystko przestało się liczyć 
w momencie diagnozy, bo teraz 
dla całej rodziny najważniejsze 
jest zdrowie Ani. Tata zrezy-
gnował z pracy na czas leczenia 
córki, by zająć się synem. Mama 
zajmująca się dotychczas domem 
i dziećmi musi towarzyszyć Ani 
w leczeniu szpitalnym.

Przeszczep nie boli
Są dwie metody pobrania, 

czyli stosowane w 80 % pobranie 
komórek macierzystych z krwi 
obwodowej oraz pobranie szpiku 
z talerza kości biodrowej. O me-
todzie decyduje lekarz.

Milena Murgała jest dawcą 

faktycznym. W 2013 roku oddała 
komórki macierzyste. – Kiedy za-
dzwonił telefon, ucieszyłam się, 
że to ja mogę komuś pomóc. Był 
też smutek, że ktoś jest chory, ale 
jednak radość przeważała – mówi 
Milena Murgała. – Ja bardzo do-
brze wspominam samo pobranie, 
które nie boli, przypomina trochę 
pobranie krwi. W jedną rękę jest 
wbijany wenflon i w drugą też. 
Z jednej przepływa krew do dru-
giej, a w separatorze są odsepa-
rowywane komórki macierzyste. 
Reszta krwi wpływa do środka. 
Ja siedziałam wygodnie w fotelu, 
nie czułam się źle, nic strasznego 
nie odczuwałam, nie ma się czego 
bać. Nie miałam możliwości spo-
tkać mojego biorcy, bo niektóre 
kraje nie pozwalają na to.

Hubert Konczalski 19 lutego 
został dawcą. – W grudniu 2017 
roku dostałem telefon z funda-
cji, że jest osoba potrzebująca – 
mówi Hubert Konczalski. – Była 
to dla mnie przykra wiadomość, 
ze mój bliźniak genetyczny po-
trzebuje tej pomocy, ale z drugiej 
strony była radość, że to ja mogę 
pomóc i bez wahania potwierdzi-
łem moją gotowość do oddania 
mu cząstki siebie, uratować mu 
życie.

Jeżeli choroba wskazuje na 
to, że dla biorcy lepsze będzie 
przeszczepienie w wyniku pobra-
nia szpiku z  talerza kości biodro-
wej, dzieje się tak w 20 % przy-
padków. Dawca jest poddawany 
znieczuleniu ogólnemu i w ciągu 
godziny dwóch lekarzy pobiera 
szpik z talerzy naszych kości bio-
drowych (w dole pleców.

– Jest to około pięciu pro-
cent szpiku z naszego organizmu, 
który w ciągu miesiąca się rege-
neruje – wyjaśnia Aleksandra 

Parczewska z DKMS. – My nic nie 
tracimy, a możemy uratować ko-
muś życie. Po pobraniu jeszcze 
na dwa lata jesteśmy rezerwowa-
ni dla tego pacjenta, gdyby oka-
zało się, że potrzebny jest jeszcze 
jeden przeszczep.

Pomóc może każdy
Zarejestrować się może każ-

dy zdrowy człowiek w wieku od 
18 do 55 lat, ważący minimum 50 
kg. Rejestracja trwa 10 minut. Na 
podstawie pobranego wymazu 
zostaną określone cechy zgod-
ności antygenowej, a jeśli okaże 
się, że kod genetyczny dawcy jest 
zgodny z kodem biorcy, czyli cho-
rego, wtedy dochodzi do prze-
szczepienia.

Każdy, kto chce zarejestro-
wać się, musi mieć przy sobie do-
kument tożsamości z numerem 
PESEL. Rejestracja dawców jest 
bezpłatna, ale jej koszt to 180 
złotych, które fundacja DKMS 
pokrywa dzięki wsparciu finan-
sowemu osób prywatnych i firm. 
Każdy z nas może dołożyć przy-
słowiową cegiełkę, przekazując 
1 % podatku. Wystarczy wpisać 
w swoim formularzu PIT numer 
KRS: 0000318602. Można też 
wpłacić darowiznę na konto 15 
1240 6292 1111 0010 6197 7669.

Burmistrz już czeka
Promotorką dotychczaso-

wych akcji DKMS w Lipnie jest 
Natalia Banasik, córka obecnego 
burmistrza. Zaczęło się wiele lat 
temu i trwa do dziś. A Natalia 
wciąż jest związana z fundacją. 
– Ja wciąż czekam na ten tele-
fon – wyznaje burmistrz Paweł 
Banasik. – Zarejestrowałem się 
z inicjatywy mojej córki we Wło-
cławku podczas akcji dla Adasia, 
który jest szczęśliwym biorcą 
i obecnie zdrowym dzieckiem. 
Przyznam, że ja mam problem 
z pobieraniem krwi w wyniku 
trudnych do zlokalizowania na-
czyń krwionośnych i już wtedy 
zastosowano u mnie nowator-
ską metodę wymazu ze śluzów-
ki. Córka wtedy postanowiła, że 
zorganizuje akcję DKMS w Lipnie 
i dzięki pomocy Lekarzy Rodzin-
nych udało się, a konsekwencją 
tego były kolejne akcje organizo-
wane dla osób związanych z na-
szym miastem.

Już w najbliższą niedzielę 
kolejni mieszkańcy naszego mia-
sta i całego regionu mogą dołą-
czyć do potencjalnych dawców 
i też czekać na ten wymarzony 
telefon z informacją o możliwo-
ści podzielenia się cząstką siebie 
i uratowania komuś, swojemu 

bliźniakowi genetycznemu, życia.
– Zachęcam do rejestracji 

i cieszę się, że w naszym reje-
strze przybędzie ludzi z regionu 
lipnowskiego – mówi Aleksan-
dra Parczewska z DKMS. – Nie 
wykluczają nas tatuaże, ciąża. 
Zależy nam na tym, by każdy żył 
swobodnie, więc ktoś może np. 
na czas ciąży zostać zablokowany 
w bazie, a potem odblokowany. 
Zapraszam więc do rejestracji już 
w niedzielę.

Choroba przychodzi nagle
– Białaczka może objawiać 

się infekcjami – mówi lekarz Ma-
ria Bautembach. – Miałam chłop-
ca, który najpierw chorował na 
anginę, jedną, drugą, trzecią. Ania 
też złapała jakąś infekcję, a do-
datkowo bardzo zanemizowała 
i dlatego natychmiast dostała 
skierowanie do szpitala i tam za-
padła diagnoza. Ania jest bardzo 
dzielną dziewczynką. Leczenia są 
bardzo trudne, dziecko nie może 
mieć kontaktu z inną osobą, bo 
każda zwykła infekcja może mieć 
poważne skutki dla chorego. Po-
dawanie chemii też zależy od wy-
ników krwi. Czasem trzeba lecze-
nia wstrzymać, bo spadają płytki 
krwi albo białe ciałka. Leczenie 
Ani postępuje, a najlepszym roz-
wiązaniem będzie przeszczepie-
nie szpiku. Proszę wszystkich, 
nie bójcie się, stańcie w roli tego 
chorego dziecka, oddajcie czą-
steczkę siebie, a nic się nikomu 
z tego powodu nie stanie. Jest to 
szansa na uzdrowienie drugiego 
człowieka. Ja jestem dumna, że 
mieszkam w Lipnie i że tyle ludzi 
rejestruje się.

Pomoc daje siłę
– Mama Ani mówi, że jej bar-

dzo pomaga to, że coś się dzieje 
i że one od 13 października, kie-
dy została postawiona diagno-
za, do grudnia czuły, że są same 
w tej walce – mówi Agnieszka 
Sikorska, organizatorka akcji dla 
Ani Ceklarz. – W momencie, gdy 
przyjechały na pierwszą prze-
pustkę i zobaczyły, że Lipno się 
już zjednoczyło i każdy pyta, co 
zrobić i w czym pomóc, odczuły 
to wsparcie.

Pomoc daje siłę Ani i jej ro-
dzinie, więc pomagajmy. War-
to śledzić kolejne odsłony form 
pomocy dla naszej małej lipno-
wianki, a w najbliższą niedzielę 
koniecznie pamiętać o rejestra-
cji w bazie dawców. My też tam 
będziemy. Do tematu wracać bę-
dziemy w kolejnych wydaniach 
CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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zmieniony został trochę scena-
riusz zajęć muzealnych. Zamiast 
lepienia z gliny odbyła się lekcja 
o rycerzach średniowiecznych. 
Przedmioty gliniane, ich rodzaje 
dzieci mogły podziwiać w posta-
ci ekspozycji muzealnej w sali, 
w której odbywały się zajęcia. Za-
miana ta bardzo przypadła im do 
gustu. Uczestnicy poznali historię, 
stroje i zwyczaje średniowieczne. 
Zobaczyli poszczególne elemen-
ty zbroi rycerza na przykładzie 

prawdziwej zbroi. Uczestniczy-
li w pasowaniu na rycerza oraz 
w warsztatach plastycznych po-
legających na malowaniu gipso-
wych figurek rycerza. W wyciecz-
ce uczestniczyło 28 dzieci. Bogaty 
i elastyczny program zajęć dosto-
sowany do wieku i zainteresowań 
uczestników sprawił, że „Kultu-
ralne ferie w Skępem 2018” miały 
charakter radosny i pouczający. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
za udział w spotkaniach i wielkie 

zaangażowanie w trakcie zajęć.
Oprócz rycerskich wrażeń or-

ganizatorzy zapewnili dzieciom 
słodki poczęstunek, bezpieczną 
i radosną atmosferę. Teraz na 
wszystkich uczniów czekają cen-
tra kultury w Skępem i Wólce 
z bogatą ofertą zajęć oraz miej-
scowa książnica z półkami pełny-
mi książek i lekcjami bibliotecz-
nymi.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane

– Na zakończenie programu 
„Kulturalne ferie w Skępem 2018” 
odbyła się wycieczka do Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie – 
opowiada szef Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Skępem 
Jerzy Kowalski. – W porównaniu 
z planowanym wstępnie pro-
gramem, z uwagi na wiek dzieci 
i prośby samych uczestników, 

Skępe

Rycerska wyprawa
W miniony piątek 28 dzieci ze Skępego i okolic, uczest-
ników zajęć zimowych organizowanych przez biblio-
tekę i centra kultury, zwiedziło Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej w Rypinie i wcieliło się w postać…rycerza.

Inicjatywa pań z Bętlewa
GMINA WIELGIE  Kreatywność w połączeniu z dobrymi chęciami i zaangażowaniem dają bardzo pozy-
tywne efekty. Dowodem na to są działania pań z Bętlewa, które na własną rękę i we własnym zakresie 
postanowiły zorganizować czas dzieciom ze swojego sołectwa

Bętlewo nie należy do naj-
większych sołectw w gminie, ale 
wcale nie oznacza to, że we wsi 
brakuje osób pomysłowych i zdol-
nych do poświęcenia własnego 
czasu na rzecz mieszkańców. Ini-
cjatywa pań z sołectwa jest tym 
cenniejsza, że dotyczyła tych naj-
młodszych przedstawicieli lokal-
nego środowiska. I tak wystarczył 
pomysł, trochę czasu i pieniędzy, 
by odciągnąć dzieci od kompute-
rów i telefonów i przygotować dla 
nich atrakcje na ferie zimowe.

– Chodziło właśnie o to, by 
nasze pociechy wypoczywały 
bardziej aktywnie, by oderwały 
się od internetu i  miały co robić 
we wsi. Dlatego zorganizowały-
śmy dwukrotnie kilkugodzinne 
zajęcia, podczas których było m. 
in. robienie kanapek, gry i zaba-
wy, puzzle, malowanie, ping-pong 

i wiele innych ciekawostek – 
mówi sołtys Bętlewa Małgorzata 
Krajewska.

W zajęciach brało udział ok. 
20 dzieci. Mimo wszystko oducze-
nie nawyków bywa trudne, dlate-
go pierwszego dnia trzeba było 
na czas spotkania zarekwirować 
telefony uczestników. Na dru-
gie spotkanie (w miniony piątek, 
pierwsze było we wtorek – red.) 
komórkę przyniosła już tylko jed-
na osoba, ale na początku sama 
chętnie oddała telefon. A jakie 
są wrażenia milusińskich z zajęć 
w świetlicy wiejskiej?

– Mieszkamy niedaleko, więc 
wystarczyła chwila, żeby tutaj 
przyjść. Jest bardzo dużo cieka-
wych rzeczy do robienia. Teraz 
malujemy, ale wcześniej też było 
co robić. Pani są bardzo miłe. Nie 
krzyczą, tylko się nami opiekują. 

To nasze ulubione ciocie – przy-
znały zgodnie Zuzia, Wiktoria 
i Klaudia.

Razem z sołtys Krajewską 
dziećmi opiekowały się Krystyna 
Orłowska i Antonina Sztankow-
ska. Pieniądze na posiłek przygo-
towany dla dzieci drugiego dnia 
pochodziły z funduszu sołec-
kiego. Artykuły do zrobienia ka-
napek na wtorkowych zajęciach 
panie przyniosły własne. Sądząc 
po zadowolonych minach uczest-
ników, pomysł był trafiony. – To 
pierwsza taka inicjatywa, ale są-
dząc po zainteresowaniu dzieci 
nie ostatnia. Cieszymy się, że mo-
głyśmy zrobić coś dla najmłod-
szych – dodaje Krajewska.

Więcej zdjęć z zajęć w bętlew-
skiej świetlicy znajdziecie na na-
szym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Wśród „balowiczów” pląsały 
wróżki, księżniczki, motylki, pi-
raci, spider-meny i wiele innych 
postaci. Wyborną zabawę uatrak-
cyjniły gry, konkursy oraz kącik 

ze słodkościami. To był wyjątko-
wo miły dzień, który najmłodsi 
z pewnością zapamiętali na dłu-
go.

(ak), fot. nadesłane

Nagrody oraz podziękowania 
wręczył pełniący obowiązki dyrek-
tora Ośrodka Kultury Gminy Kikół 
Krzysztof Kończalski. Upominki 
dla wszystkich dzieci biorących 
udział w konkursie dofinansowa-
no ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Kikole.

– Czas ferii z OKGK to dużo 
zabawy każdego dnia, gier zespo-
łowych i zajęć plastycznych, które 
gromadziły dzieci i młodzież zain-
teresowane rozwijaniem swoich 

zdolności manualnych. Rozwijanie 
kreatywności przez sztukę to do-
skonała forma spędzania wolnego 
czasu podczas ferii oraz możliwość 
zaprezentowania swoich prac naj-
bliższym – mówi Kończalski.

(ak), fot. nadesłane

O tym wszystkim oraz o in-
nych aspektach poruszania się 
w świecie współczesnego handlu 
podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Koniczyn-
ka” w Suminie mogli dowiedzieć 
się w trakcie spotkania z Powia-
towym Rzecznikiem Konsumen-
tów, działającym przy Starostwie 
Powiatowym w Lipnie – Anną 
Ziemińską. Pogadanka odbyła się 
22 lutego. Anna Ziemińska opo-
wiedziała, czym są prawa konsu-
menta, jakie obowiązują przepisy 

odnośnie reklamacji, gwarancji 
oraz o bardzo ważnej możliwości 
odstąpienia od umowy bez po-
dawania przyczyny.

Ponadto uczestnicy spotka-
nia dowiedzieli się, gdzie szukać 
pomocy w trudnych i spornych 
sytuacjach, gdyż pani rzecznik 
zajmuje się zarówno ochroną 
praw konsumenta jak i poradnic-
twem dla mieszkańców naszego 
powiatu. Te oraz inne wskazów-
ki przydatne podczas zakupów 
czy podpisywania umów zostały 

przekazane podopiecznym ŚDS 
w bardzo przystępny i rzeczowy 
sposób. – Spotkanie przebiegło 
w miłej i sympatycznej atmos-
ferze. Kierownictwo, kadra oraz 
podopieczni ŚDS „Koniczyn-
ka” pragną przekazać wyrazy 
wdzięczności dla Anny Ziemiń-
skiej za zaangażowanie i poświę-
cony czas – podsumowuje Iwona 
Rempuszewska, kierownik Koni-
czynki.

(ak), fot. nadesłane

Bal przedszkolakówZakończenie ferii z OKGK
9 lutego odbył się „Bal Przebierańców” dla przedszko-
laków z przedszkola im. Kubusia Puchatka w Dobrzy-
niu nad Wisłą.

W czwartek 22 lutego podsumowano ferie organizowane w Świetlicy Wiejskiej 
w Kikole przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół, jak również rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny pt. „Moja szczęśliwa rodzina”.

Dobrzyń nad WisłąKikół

Jak nie dać się oszukać?
GMINA KIKÓŁ  Jak nie pozwolić się zwieść nieuczciwym sprzedawcom? Jakie pułapki czyhają na nas 
podczas prezentacji produktów, na które jesteśmy nagminnie zapraszani? Czy każda umowa zawarta 
ze sprzedawcą jest uczciwa i jakie są nasze prawa jako konsumenta?
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Biznes z unijnym wsparciem

Urząd marszałkowski organizuje spotkania informacyjne 
dotyczące wsparcia ze środków europejskich na założenie 
lub rozwój własnego biznesu. Najbliższe konsultacje odbędą 
się: 1 marca w Rypinie, godz. 10.00-14.00, Urząd Miasta, 
ul. Warszawska 40, sala sesyjna; 6 marca w Aleksandrowie 
Kujawskim, godz. 10.00-14.00, Starostwo Powiatowe, ul. 
Słowackiego 8, sala konferencyjna nr 121. Spotkania są 
kierowane do właścicieli mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, którzy planują rozwój � rmy, zmianę pro� lu prowa-
dzonej działalności lub mają pomysł na nowatorskie, inno-
wacyjne produkty. 

Można robić zdjęcia produktów w sklepach 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje 

na swojej stronie internetowej, że konsument ma pra-

wo porównywać ceny, a zabranianie mu tego można 

uznać za nieuczciwą praktykę rynkową. 

– Sklepy nie mogą zakazywać takich praktyk. Jednym 

z podstawowych praw konsumenta jest możliwość 

swobodnego wyboru oferty, która mu najbardziej od-

powiada pod względem ceny czy właściwości produk-

tu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może 

zrobić na różne sposoby, także poprzez aplikacje czy 

zdjęcia – podkreśla Marek Niechciał, prezes UOKiK.

ZUS listy pisze

ZUS rozpoczął wysyłkę listów do przedsiębiorców. 
W pierwszej kolejności otrzymają informacje płatnicy, 
którzy opłacają składki za siebie i u których zaległości 
mają wpływ na prawo do zasiłku w razie choroby lub ma-
cierzyństwa. W województwie kujawsko-pomorskim takich 
płatników jest 3471, a w oddziale ZUS w Toruniu – 1562 
(Golub Dobrzyń – 47, Rypin – 39, Brodnica – 90, Lipno 
– 64). Od stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania 
i rozliczania składek, dzięki czemu płatnik opłaca składki 
jednym przelewem. Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie na 
koncie, ZUS podzieloną wpłatę rozliczy na najstarszą na-
leżność w ramach danego ubezpieczenia albo funduszu, 
co będzie skutkowało zadłużeniem za bieżące okresy.

Podwyżka emerytury

Z początkiem marca, w związku z waloryza-cją świadczeń emerytalno-rentowych, wzro-śnie ponad 105 tys. emerytur przyznawanych z urzędu. Wszystkie osoby uprawnione do do-datkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok. Emerytury przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone odpo-wiednio do 1000 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pra-cy) i do 750 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). 

Minimalne wymogi dla noclegowni

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt 
rozporządzenia w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schro-
nisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi i ogrzewalni. Proponowane przepisy obejmują m.in. kilka 
warunków, które muszą spełniać takie obiekty. W schronisku powinna 
być kuchnia do przygotowywania samodzielnych posiłków i pracownia 
komputerowa. Ponadto w placówce, oprócz opiekuna na maksymalnie 
40 osób, powinien być zatrudniony co najmniej jeden pracownik so-
cjalny na nie więcej niż 50 osób, przy ogólnej maksymalnej liczbie 80 
miejsc. Co najmniej jeden opiekun powinien być w schronisku w porze 
nocnej. 

Zespół do walki z propagowaniem faszyzmu

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarzą-
dzenie powołujące Międzyresortowy Zespół 
do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Fa-
szyzmu i innych Ustrojów Totalitarnych oraz 
Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na 
tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Ra-
sowych, Wyznaniowych albo ze względu na 
Bezwyznaniowość. Celem ma być wypracowanie 
propozycji zmian przepisów, by służby i instytucje 
miały lepsze narzędzia do walki z przestępstwami 
polegającymi na publicznym propagowaniu faszy-
zmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoły-
waniu do nienawiści.

Katecheta będzie wychowawcą?

Resort edukacji narodowej opublikował projekt „w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko-
łach”. Z dokumentu wynika, że katecheci będą mogli pełnić także funkcję 
wychowawców. 
– Na potrzebę zmiany przepisu w tym zakresie wielokrotnie wskazywali 
przedstawiciele kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzą-
cych nauczanie religii w szkołach. (...) W obecnych realiach organizacji 
pracy szkół zdarza się bowiem, że nauczyciel religii (uczący także innych 
przedmiotów) jest jedynym nauczycielem, któremu nie powierzono wy-
chowawstwa w szkole, mimo takiej potrzeby i oczekiwania np. ze strony 
rodziców – czytamy w uzasadnieniu. 
Rozporządzenie może wejść w życie w następnym roku szkolnym. 
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Oddłużanie rolników 
PRAWO  Gospodarstwa rolne to jedne z najbardziej zadłużo-
nych „przedsiębiorstw”. Niestety, w wielu przypadkach skala 
długów jest tak przytłaczająca, że nie są w stanie wyjść na pro-
stą. Z pomocą mają przyjść nowe rozwiązania prawne

Na razie ustawa jest na eta-
pie konsultacji, ale warto przyj-
rzeć się jej bliżej. Planowane jest 
wprowadzenie czterech form 
pomocy. Pierwsza to dopłaty do 
oprocentowania kredytów re-
strukturyzacyjnych na spłatę za-
dłużenia. To oznacza oczywiście 
zaciąganie nowych zobowiązań, 
ale wiele osób i instytucji korzy-
sta z tego typu działań. Jest to 

tzw. rolowanie kredytu. 
Drugie rozwiązanie to po-

życzki udzielane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na spłatę zadłużenia. 
Ta forma pomocy może także nie 
satysfakcjonować rolników, bo 
oznacza kolejne pożyczone pie-
niądze. Trzecia opcja to gwarancja 
spłaty kredytów restrukturyza-
cyjnych, udzielona przez KOWR. 

Ostatnia forma to przejęcie za-
dłużenia przez KOWR. 

Pomoc nie będzie jednak 
udzielana za darmo ani za do-
bre słowo. Rolnik będzie musiał 
przedstawić plan restrukturyzacji 
gospodarstwa. Agencje będą mia-
ły zabezpieczenie udzielonych po-
życzek. Będzie nim ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości rolnej. 
To kontrowersyjne rozwiązanie, 
które punktuje samorząd rolni-
czy:

– Ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości rolnej rolnika, bę-
dącej zabezpieczeniem gwarancji, 
wydaje się obciążaniem zbyt da-
leko idącym i niebezpiecznym dla 
dłużnika, który posiadając niejed-
nokrotnie dużą liczbę zobowiązań 
może zostać dodatkowo obcią-
żony na hipotece, co w praktyce 
może przynieść odwrotne skut-
ki od tych, jakie miał w zamyśle 
ustawodawca – czytamy w sta-
nowisku izb rolniczych.

(pw)

Konferencja

Zwierzęta niepełnosprawnym
Hodowla zwierząt zazwyczaj ma na celu pozyskanie z nich mięsa, skóry, podro-
bów. Niektórzy rolnicy utrzymują zwierzaki po to, by pomagały osobom nie-
pełnosprawnym. 12 marca w Bydgoszczy odbędzie się konferencja poświęcona 
terapeutycznemu wykorzystaniu zwierząt. 

Organizatorami spotkania 
są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego i Uniwer-
sytet Technologiczno-Przyrodni-

czy. Pierwszym tematem będzie 
alpakoterapia. Te urocze zwierzę-
ta, hodowane głównie z uwagi na 
sierść, doskonale sprawdzają się 

w kontakcie z niepełnosprawny-
mi dziećmi. Pomagają np. osobom 
cierpiącym na nerwicę i depresję. 
Są łagodne i inteligentne. Ich fu-
tro jest hypoalergiczne. Poza tym 
każdy, kto widział alpakę wie, że 
jest to zwierzę, na którego widok 
nie sposób się nie uśmiechnąć. 
Zwierzaki można spotkać w wielu 
gospodarstwach agroturystycz-
nych. 

Kolejne wystąpienia poświę-
cone będą terapii przy wykorzy-
staniu koni oraz psów. Uczestnicy 
konferencji od konsultanta jednej 
z firm będą mogli otrzymać plan 
żywieniowy dostosowany do rasy, 
wagi i aktywności psa lub kota. 

(pw)
fot. pixabay

Alpaki świetnie radzą sobie w kontakcie z niepełnosprawnymi

Nowinki technologiczne

Prasy wielkiej mocy
Od kilku lat na świecie rośnie zapotrzebowanie na 
słomę. Niektóre gospodarstwa nie mają gdzie prze-
chowywać balotów lub snopków. Z myślą o nich po-
wstała nowa prasa. 

Firma Massey Ferguson pod-
czas tegorocznych targów World 
AG Expo przedstawiła swoją nową 

maszynę - 2370 Ultra High Densi-
ty. Jest ona dedykowana wielkim 
producentom słomy. Snopki mają 

w sobie o 20 proc. więcej słomy 
niż te wychodzące z najbardziej 
efektywnych obecnie pras. Ma-
szyna posiada prasę o nacisku 
750 kiloniutonów. Ma ona nowy 
system pobierania słomy, który 
sprawia, że na polu pozostanie 
25 proc. mniej źdźbeł niż dotych-
czas. 2370 Ultra High Density to 
pierwsza na świecie prasa kate-
gorii 8. 

(pw)

Dezynfekcja zimą
W kraju trwa walka z afrykańskim pomorem świń. 
Jednym z elementów zabezpieczających są maty de-
zynfekcyjne. Problem w tym, że w niskich tempera-
turach ich skuteczność jest słaba.

Bioasekuracja

Środki, których używa się 
do nasączania mat działają przy 
odpowiednio wysokich tempe-
raturach - zazwyczaj powyżej 
10 stopni Celsjusza. Do tej gru-
py należą na przykład formal-
dehydy. Podczas mrozów ko-
niecznością staje się dodanie do 
środka odkażającego glikolu lub 

chlorku sodu. To zabezpiecza go 
przed zamarzaniem. Niektórzy 
zimą zastępują środki dezynfe-
kujące kwasami organicznymi, 
a inni wolą nanosić płyn odka-
żający bezpośrednio na buty, 
opony itd. 

(pw)

Mróz na sam finisz
Plantatorzy rzepaku ozimego z trwogą spoglądają na 
termometry. Dotychczasowa zima była dość łaskawa 
dla upraw, ale ostatnie mrozy mogą doprowadzić do 
wymarzania. 

Uprawy

Nawet dwucyfrowe mrozy 
nie szkodzą rzepakowi, jeśli ten 
spoczywa pod kilkucentymetrową 
powłoką śniegu. Niestety, okry-
wy śnieżnej nie ma prawie wcale, 
a obrazu dopełniają zimne wiatry, 
powodujące wysmalanie. Rośliny 
potrafią hartować się, ale do tego 
potrzeba kilku dni lekkiego mrozu. 
Gdy temperatury spadają w okolice 
-20 stopni, wówczas wymarza nie 
tylko rzepak, ale nawet niektóre 
odmiany pszenicy. Należy pamię-
tać, że podawana w prognozach 

pogody temperatura mierzona jest 
na wysokości 2 metrów nad ziemią. 
Dla roślin liczy się temperatura 
gruntu. 

Miejmy nadzieję, że w tym 
roku będziemy mieli do czynienia 
tylko z przemarzaniem rzepaku, 
a nie jego wymarzaniem. To pierw-
sze oznacza zahamowanie rozwoju 
rośliny, a drugie - jej śmierć. O tym, 
jak uprawy poradziły sobie z zimo-
wą aurą, przekonamy się dopiero 
wiosną.

(pw), zdj. ilustracyjne

Zgłoś swoje 
gospodarstwo
KRUS zaprasza gospodarzy do wzięcia udziału 
w 16. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne.

Zaproszenie

Termin zgłaszania gospo-
darstw do konkursu mija 31 
marca. Potem odwiedzi je komi-
sja, której celem będzie dokona-
nie oceny. Sprawdzi organizację 
obejścia, ład i porządek, stan 
techniczny budynków i maszyn, 
warunki bytowania zwierząt, 
oceni ogólną estetykę i wypo-
sażenie w środki ochrony oso-
bistej. 

W dotychczasowych 15 edy-
cjach konkursu wzięło udział 18 
tys. gospodarstw. Do wygrania 

są atrakcyjne nagrody rzeczo-
we, w ub. r. zwycięzca odebrał 
Ursusa C 380. 

Celem konkursu jest pro-
mocja zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwie rolnym. 
Do zmagań mogą przystąpić za-
równo duże, jak i małe gospo-
darstwa. Etap regionalny musi 
zakończyć się do 25 maja, woje-
wódzki do 15 czerwca, natomiast 
finałowe gospodarstwa będą wi-
zytowane w lipcu. 

(pw)



Czwartek 1 marca 2018 porady 11

Od kilku lat towarzystwa 
ubezpieczeniowe walczą o klienta, 
głównie w obszarze ubezpieczeń 
obowiązkowych. Najatrakcyjniej-
sze więc aktualnie oferty to wła-
śnie te skierowane do nowych 
klientów. Firmy muszą ich przeko-
nać, że zmiana ubezpieczyciela po 

prostu się opłaca – nawet biorąc 
pod uwagę wysokość zniżek, które 
aktualnie im przysługują.

– To prawda. Nowym klientom 
naszej firmy przyznawana jest do-
datkowa 15-proc. zniżka na OC i AC, 
natomiast właściciele wybranych 
marek – KIA oraz Hyundai – otrzy-

mają dodatkowe 10 proc. zniżki na 
AC. Mogą również skorzystać z pa-
kietu „Więcej za mniej”, czyli im 
szerszy zakres ubezpieczenia wy-
biorą, tym korzystniejszą składkę 
uzyskają – mówi Mariusz Gilicki, 
dyrektor biura jednego z towa-
rzystw. Zmiana polisy będzie też 
opłacalna, jeśli należymy do jed-
nej z grup premiowanych w aktu-
alnych ofertach ubezpieczycieli. 
– W aktualnej ofercie przewidzie-
liśmy dodatkowe zniżki dla klien-
tów w wieku 32-69 lat, rolników 
oraz firm z branży agro – dodaje 

Gilicki. 
Jeśli więc wybraliśmy ofertę, 

która po pierwsze zapewnia nam 
kompleksową ochronę, a po dru-
gie jest tańsza od aktualnej, czas 
na wypowiedzenie dotychczaso-
wej polisy. Jak tego dokonać? Po 
pierwsze pamiętajmy o terminach 
wypowiedzenia - aktualną polisę 
musimy wypowiedzieć najpóźniej 
dzień przed jej końcem. Termin 
ten jest szczególnie istotny, gdy 
rezygnację przesyłamy pocztą – 
decydująca jest data dostarczenia 
listu do ubezpieczyciela, a nie data 
stempla pocztowego. 

Jeśli nie dysponujemy goto-
wym wzorem dokumentu wypo-
wiedzenia umowy i samodzielnie 
przygotowujemy pismo, pamiętaj-
my, że będzie ważne jedynie, gdy 
znajdzie się na nim nasz własno-
ręczny podpis (jeśli właścicieli auta 
jest więcej – również ich podpisy). 
Dokument powinien zawierać: 

imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia, numer rejestracyjny pojazdu, 
markę i model samochodu oraz 
numer polisy ubezpieczeniowej. 
Na wypowiedzeniu OC musimy 
dopisać również podstawę prawną 
– czyli na podstawie którego ar-
tykułu ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych składamy doku-
ment: art. 28 – w sytuacji wypo-
wiadania OC całorocznego, art. 
31 – w przypadku wypowiadania 
umowy poprzedniego właściciela 
auta, art. 28a – w przypadku po-
siadania dwóch polis i chęci wypo-
wiedzenia tej, która przedłużyła 
się automatycznie. 

Pamiętajmy, że polisa OC obo-
wiązuje jedynie przez rok – warto 
więc sprawdzać regularnie oferty 
różnych ubezpieczycieli w poszu-
kiwaniu najkorzystniejszych zni-
żek dla danego typu kierowcy oraz 
samochodu.

fot. pixabay/ilustracyjne

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

– O jakie wezwania do za-
płaty chodzi?

– Czytelnicy mogą się spo-
tkać z dwojakiego rodzaju kore-
spondencją. Po pierwsze, mogą 
to być wezwania do zapłaty kie-
rowane przez różnego typu fir-
my windykacyjne lub fundusze 
skupujące długi (np. Fundusz 
Sekurytyzacyjny Trigon, Proku-
ra, Easy Debt itp.). Osoby, które 
otrzymują tego typu korespon-
dencję, często w ogóle na nią 
nie reagują, ponieważ uważają, 
że nie mają nic wspólnego z tak 
dziwnym podmiotem, z którym 
nie miały nigdy kontaktu, a tym 
bardziej nie zawierały żadnych 
umów. Tymczasem fundusze te 
skupują hurtowo długi od innych 

podmiotów, tj. banków czy firm 
pożyczkowych. Brak reakcji na 
taką korespondencję jest dużym 
błędem. Zignorowanie wezwania 
kończy się zwykle otrzymaniem 
dużo groźniejszej przesyłki, czyli 
nakazu zapłaty zobowiązującego 
daną osobę do spłacenia długów. 
Najczęściej będzie to nakaz za-
płaty wydany przez tzw. sąd elek-
troniczny z Lublina (e-sąd).

– Co się stanie, jeżeli zigno-
rujemy także nakaz zapłaty?

– Nakaz ten uprawomocni 
się i następną korespondencją, 
której możemy się spodziewać, 
będzie zajęcie dokonane przez 
komornika. Bez otrzymania ko-
respondencji będziemy mogli się 
również dowiedzieć o tym fakcie, 
kiedy nagle okaże się, że nasze 
środki na rachunku bankowym 
zostały zajęte przez komornika, 
albo komornik zdążył już zająć 
pensję lub emeryturę. 

– Jak się zatem bronić 
przed takimi wezwaniami?

– Sposobów obrony jest tak 

wiele, jak liczne są wezwania, 
które otrzymują Czytelnicy. Naj-
ważniejsze jest to, aby nie lekce-
ważyć takiej korespondencji. Jeśli 
wiemy, że nie spłaciliśmy pożycz-
ki czy kredytu i miało to miejsce 
stosunkowo niedawno, obrona 
będzie z pewnością  trudniejsza. 
Całkiem inaczej będzie w sytu-
acji, kiedy fundusz lub firma win-
dykacyjna próbuje dochodzić od 
nas długu, który już spłaciliśmy 
wiele lat temu, albo długu, który 
się przedawnił. 

– Czym jest przedawnie-
nie?

– Najkrócej mówiąc jest to 
upływ czasu, na który można 
powołać się, gdy ktoś dochodzi 
od nas dawnych długów. Nie-
stety, okresy przedawnienia są 
różnej długości, w zależności 
od rodzaju długu. Co do zasady 
jest to 10 lat, ale w większości 
spraw dotyczących pożyczek lub 
kredytów, czy niespłaconych ra-
chunków, są to tylko 3 lata. Te 
terminy mogą być jednak prze-
rywane i biec na nowo, poprzez 
różne czynności podejmowane 
przez wierzycieli. Jest to za-
gadnienie tak trudne, że do-
czekało się mnóstwa orzeczeń 
Sądu Najwyższego, dlatego bez 
pomocy adwokata, zwykle bar-
dzo trudno jest ustalić czy do 
przedawnienia rzeczywiście do-
szło i podjąć się właściwej obro-
ny. Z mojej praktyki wynika, że 
fundusze handlujące długami 
żerują na niewiedzy ludzi, któ-
rzy często przez  zaniedbania 
płacą długi wcześniej spłacone 
bądź przedawnione. 

– Czy to dotyczy tylko 
niewielkich kwot?

– Nie, orzecznictwo sądowe 
pozwoliło na skuteczną obronę 
nawet takich osób, które miały 
pożyczki na kilkadziesiąt tysięcy 
złotych bezowocnie egzekwowa-
ne przez bank, na podstawie tzw. 
bankowych tytułów egzekucyj-
nych, a następnie kupione przez 
fundusz handlujący długami. Są 
to sprawy niezmiernie skompli-
kowane, ale dzięki powołaniu 
właściwych argumentów, popar-
tych odpowiednimi orzeczeniami, 
udaje się czasem, dzięki instytucji 
przedawnienia, obronić się przed 
pozwem o zapłatę kwoty, której 
ktoś faktycznie nie spłacił. 

– Podsumujmy: co należy 
zrobić, gdy otrzymamy kore-
spondencję wzywającą do za-
płaty długu lub nakaz zapłaty 
z sądu?

– Jeśli dostaniemy tylko we-
zwanie i dotyczy ono niewielkiej 
kwoty, warto odpisać, że nie je-
steśmy zobowiązani do jej zapła-
ty Jeżeli posiadamy potwierdze-
nie zapłaty tej należności, warto 
załączyć kserokopię rachunku 
lub wydruk z rachunku banko-
wego. Z mojej praktyki wynika, 
że firmy handlujące długami do-
chodzą często rzekomo nieza-
płaconych faktur np. za telefon 
czy telewizję satelitarną nawet 
sprzed dziesięciu lat lub z jeszcze 
starszego okresu. Jeśli wezwa-
nie opiewa na wysoką kwotę lub 
otrzymaliśmy już nakaz zapłaty, 
warto niezwłocznie udać się do 
adwokata, ze względu na suro-
we konsekwencje, które mogą 

nas spotkać. W takim wypadku 
konieczny jest pośpiech, szcze-
gólnie jeśli doręczono nam już 
nakaz zapłaty, ponieważ termin 
na odwołanie się od niego wyno-
si zaledwie 14 dni od momentu 
odebrania przesyłki. Jeśli termin 
ten upłynie, zwykle nie da się już 
się nic zrobić.

– A co, jeśli sąd doręczył 
korespondencję na adres pod 
którym już nie mieszkamy, 
albo nigdy nie mieszkaliśmy, 
a o tym, że sprawa przeciwko 
nam się odbyła dowiadujemy 
się, gdy komornik zajmie nam 
pensję lub rachunek bankowy?

– Istnieją również sposoby 
obrony w takiej sytuacji. Praktyka 
sądów jest bardzo różna i czasa-
mi udaje się jeszcze zastosować 
właściwy z nich. Należy jednak 
natychmiast zasięgnąć porady fa-
chowca, na pewno nie później niż 
w ciągu 7 dni od uzyskania wiado-
mości o tym, że komornik podjął 
wobec nas czynności egzekucyjne. 
Po upływie tego terminu wszelkie 
nasze działania będą już bezprzed-
miotowe.

W tym miejscu chciałabym 
również przekazać istotną radę. 
Wszystkich, którzy uważają, że nie-
odebranie korespondencji z sądu 
pomoże uniknąć kłopotów zapew-
niam, że jest wręcz odwrotnie. Sąd 
po dwukrotnym awizowaniu prze-
syłki uznaje ją za doręczoną. 

adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Finanse

Kiedy zmienić ubezpieczyciela?
Z pewnością wielu z nas od lat ubezpiecza samochód w tym samym towarzy-
stwie, a nawet u tego samego agenta. Myślimy, że jako wieloletni klienci dostaje-
my polisę na preferencyjnych warunkach, dlatego nawet nie podejmujemy próby 
porównania ofert dostępnych aktualnie na rynku. A to może nas bardzo drogo 
kosztować.

Kilka pytań o... wezwanie do zapłaty
PRAWO  Z problemem wezwań do zapłaty, kierowanych przez firmy windykacyjne, boryka się wielu Czy-
telników. Otrzymują wezwania dotyczące czasem nieistniejących długów, a czasem kwot nie zapłaconych 
kilka lub kilkanaście lat temu, o których zdążyli już zapomnieć
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Premiery po sąsiedzku
Niedzielę 4 marca warto spędzić z Brodnickim Do-
mem Kultury. W ramach Kina Visa będzie można zo-
baczyć m.in. „Kobiety mafii” i „Nowe oblicze Greya”.

Muzyka

Urodziny Chopina
W sobotę 3 marca w Ośrodku Chopinowskim w Sza-
farni zostanie zorganizowany koncert z okazji 208. 
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. 

Kino

 W sobotę 3 marca o 17.00 w kinie Nawojka planowany jest recital Aleksan-
dry Palczak. Wokalistce będzie towarzyszył zespół w składzie: Arkadiusz Socha, 
Arkadiusz Zalewski i Jarosław Jeżewski.  Podczas koncertu odbędą się licytacje, 
z których dochód w całości zostanie przeznaczony na leczenie Ani. Cegiełki o war-
tości 10 zł do nabycia w sekretariacie MCK oraz w sekretariacie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Lipnie.

 W piątek 9 marca o 18.00, z okazji Dnia Kobiet, w lipnowskim kinie wystąpi 
Mirosław Deredas, nazywany polskim Elvisem Presley`em. Darmowe wejściówki 

do odbioru w sekretariacie MCK.

 Wąbrzeźno

 We wtorek 6 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury zaprezentują się sekcje 
„50+”. Głównym punktem programu będą prezentacje poszczególnych grup. Na 
scenie pojawią się członkinie Klubu Aktywnych Kobiet oraz zespół wokalny „We-
soła ferajna” Klubu Seniora „Echo”. Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z programem kabaretowym wystąpi również grupa seniorów z Kowalewa Pomor-
skiego, działająca w Polskim Związku Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Błędowo” w męskim tańcu „Jezioro Łabędzie” i „Belgijce”. 

 Dzień później o 17.00 w WDK otwarta zostanie wystawa „Kobiety z pasją. 
Moje rękodzieło - moja pasja”. Autorkami ekspozycji są Danuta Nowacka, Dorota 
Majewska i Joanna Chrzanowska. Ich twórczość obejmuje obrazy, ręcznie zdobio-
ne kartki, figurki i wiele innych ciekawych przedmiotów. Wstęp wolny. 

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

 12 marca o 10.00 WDK zaprasza na spektakl dla dzieci pt. „Przygody smer-
fów”. W rolę aktorów wcielili się rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Jarantowicach. Wstęp wolny.

 Zbliżające się święta wielkanocne są okazją do organizacji kolejnych warsz-
tatów rękodzieła dla najmłodszych. Tym razem motywem przewodnim będą ozdo-
by wielkanocne. Zajęcia, skierowane do dzieci od lat 6, zaplanowano na piątek 
16 marca o godz. 17.00. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą 
zapisywać się w Dziale Animacji Kultury WDK do 8 marca. Koszt zajęć 20 zł/os. 

 Golub-Dobrzyñ 

 1 marca o 18.00 w domu kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golubiu-
Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać się 
kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

 Ośrodek Chopinowski zaprasza uczniów szkół muzycznych do udziału w 26. 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jest on 
skierowany do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Muzyczną rywalizację oceni 
międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na 
laureatów czekają nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 
18-20 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. Więcej 
na stronie www.szafrania.art.pl.

 W Niedzielę Palmową 25 marca na pl. Jana Pawła II odbędzie się Miejski 
Jarmark Wielkanocny. Organizatorem wydarzenia jest Wąbrzeski Dom Kultury. 
Na rynku będzie można zakupić towary lokalnych i zamiejscowych twórców oraz 
przedsiębiorców. W trakcie jarmarku rozstrzygnięte zostaną konkursy: „Mazurek 
wielkanocny” oraz „Palma wielkanocna”. Dla najmłodszych mieszkańców miasta 
organizator przygotował zabawy i konkursy. Więcej informacji u Doroty Otremby – 

kierownika Działu Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071.

 Rypin

 W czwartek 1 marca o 16.00 w bibliotece zostanie zainaugurowana działalność 
Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem pierwszego spotkania będzie 
powieść Jakuba Żulczyka pt. „Ślepnąc od świateł”. Wstęp wolny. 

 6 marca o 16.00 w książnicy spotkają się członkowie Klubu Filozoficznego. 
Temat dyskusji to: „Uczyć czy nie uczyć? Miejsce filozofii w edukacji”. Wstęp wol-
ny. 

 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas ós-
mej edycji, która odbędzie się 3 marca o 19.00 w hali sportowej w Skrwilnie 
wystąpią: Marcin Daniec i kabaret Jurki. Bilety kosztują 55 zł i są dostępne 
w kasie Urzędu Gminy przy ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc ograniczona. 

 6 kwietnia o 17.00 w książnicy planowane jest spotkanie z Adamem Bielec-
kim, himalaistą i podróżnikiem. Gość biblioteki to lider kilkudziesięciu wypraw 
w różne góry na pięciu kontynentach. Otrzymał wyróżnienie w konkursie Ko-
losy 2000 za dokonanie w wieku siedemnastu lat samotnego i w stylu alpe-
jskim wejścia na Khan Tengri 7010 m. Obecnie uczestniczy w wyprawie na 
szczyt K2. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kultowe kino w Rypinie
FILM  We wtorek 13 marca książnica zorganizuje kolejne spo-
tkanie Klubu Filmowego. Tym razem będzie można obejrzeć 
„Buntownika z wyboru” z Mattem Damonem i Robinem Wil-
liamsem

Maraton rozpocznie się 
o 10.30 od filmu „Fernando” 
o przygodach przyjacielskiego 
byczka. O 12.30 na ekranie pojawi 
się „Cudowny chłopak” w reżyse-
rii Stephena Chbosky’ego. To opo-
wieść o Auggiem, który od uro-
dzenia ma zdeformowaną twarz. 
O 15.00 ruszy maraton oscarowy, 
co oznacza, że będzie można zo-

baczyć dwa filmy: „Twój Vincent” 
i „Kształt wody” w ramach jedne-
go biletu. O 18.45 przyjdzie pora 
na „Kobiety mafii”, a o 21.15 – na 
„Nowe oblicze Greya”. 

Bilety 2D: 16 zł normalny, 14 zł 
ulgowy (szkolny, studencki, senio-
ra, rodzinny); 3D: 18 zł normalny, 
16 zł ulgowy; maraton oscarowy: 
25 zł normalny, 12,50 zł dla posia-

daczy kart Visa. Zakupu biletów 
ulgowych można dokonać jedy-
nie w kasie kina, w dniu seansu. 
Telefoniczna rezerwacja: (22) 357 
78 00, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 10.00-15.00.

Wszystkie zarezerwowane 
bilety należy odebrać w kasie 
kina najpóźniej pół godziny przed 
seansem. Kasa czynna w dniu 
seansów od godz. 10.00. Przed-
sprzedaż: kino.visa.pl/trasa_kina/
szczegoly/226. 

Przypominamy, że dzień 
wcześniej – w sobotę 3 marca - 
Kino Visa zawita do Wąbrzeskiego 
Domu Kultury. 

(ToB)

Specjalnie z tej okazji kom-
pozycje wybitnego muzyka zo-
staną odświeżone i zabrzmią 
w nowych aranżacjach – na 

klarnet i fortepian. W Szafarni 
wystąpią profesorowie Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku: Andrzej Woj-

ciechowski i Bogdan Kułakowski. 
Początek o 17.00. 

Koncert będzie połączony ze 
spotkaniem z historykiem Pio-
trem Wittem, autorem książki 
„Przedpiekle sławy. Rzecz o Cho-
pinie”. Publikacja zawiera nowe, 
potwierdzone fakty z życia Fry-
deryka Chopina. 

Bilety w cenie 15/20 zł moż-
na rezerwować telefonicznie (56 
682 79 30) lub za pomocą elek-
tronicznego systemu rezerwacji. 
Na koncert można dojechać np. 
Chopin Busem, który wyruszy 
o 16.20 spod Starostwa Powiato-
wego w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 
1000-lecia). Przejazd jest darmo-
wy. Powrót około pół godziny po 
koncercie. Szczegóły na stronie: 
www.szafarnia.art.pl. 

(ToB)
fot. szafarnia.art.pl

Klub Filmowy to jeden ze 
sposobów na urozmaicenie oferty 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej w Rypinie. 
– Staramy się 

organizować róż-
norodne wydarze-
nia kulturalne dla 
mieszkańców w każ-
dym wieku – mówi 
Marek Taczyński, 
dyrektor biblioteki. 
– Stąd akcje typu: 
„Warsztaty Animacji 
Filmowej”, „Odjaz-
dowy Bibliotekarz”, 
„O sporcie w bi-
bliotece”, „Rypiński 
Album Poetycki”, 
„Pokaz mody ekolo-
gicznej”, „Narodowe 
Czytanie”, konkursy 
recytatorskie, pro-
zatorskie, spotkania 
autorskie, działal-
ność aktywu biblio-
tecznego i klubów 

tematycznych: książki, filozoficz-
nego, filmowego itp. Podążamy 
z duchem czasu, prowadzimy Ry-

pińską Bibliotekę Cyfrową, mamy 
elektroniczny katalog dostępny 
online, wypożyczamy również 
audiobooki i czytniki e-booków, 
udostępniamy tablety. To wszyst-
ko sprawia, że mieszkańcy wiedzą 
o istnieniu biblioteki.

We wtorek 13 marca o 16.00 
będzie można obejrzeć film „Bun-
townik z wyboru” w reżyserii Gusa 
van Santa. Obraz pochodzi z 1997 
roku. Opowiada o losach zbunto-
wanego chłopaka (Matt Damon), 
który okazuje się matematycz-
nym geniuszem. Po wielu proble-
mach z prawem, bohater spoty-
ka na swojej drodze psychologa 
(Robin Williams), który spróbuje 
odmienić jego życie. Film otrzy-
mał dwa Oscary, a Matt Damon 
i Ben Affleck do dziś pozostają 
najmłodszymi triumfatorami tej 
prestiżowej statuetki w katego-
rii: „Najlepszy scenariusz”. Wstęp 
wolny. 

(ToB)
fot. MPBP
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20:35 Ojciec Mateusz

05:45 Elif odc. 193 - serial 
06:40 Komisariat odc. 4 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 3
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 65 - serial 
10:10 Klan odc. 3272
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Pakujemy odc. 7
12:50 Historia Chopina. Opowiada 
 Ian Gillan, wokalista Deep Purple 
 - fi lm  
13:15 Program rozrywkowy 
13:55 Elif odc. 194 - serial 
14:55 Korona królów odc. 36 - serial 
15:30 Alarm! odc. 3
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3273 
18:25 Korona królów odc. 37 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 4
20:35 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas
 odc. 63
23:00 Kochankowie z lasu - fi lm  
23:55 Historia Chopina. Opowiada 
 Ian Gillan, wokalista Deep Purple
 - fi lm  
00:20 Naszaarmia.pl

05:15 Ukryta prawda odc. 163 - serial 

06:20 Szpital odc. 264 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 197 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 539 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

 odc. 438 - serial 

14:55 Szpital odc. 265 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 5 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

20:00 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

22:15 Lucyfer odc. 1 - fi lm  

23:15 American Horror Story: Asylum

 odc. 1 s. 2 - serial 

00:25 Sprawa O.J. Simpsona: 

 Taśmy prawdy - fi lm

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 5 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 15 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 1 - serial 

08:00 Dom nie do poznania odc. 80 

09:00 Nie igraj z aniołem odc. 28 

10:00 Nie igraj z aniołem odc. 29 

11:00 Drużyna A odc. 5 s. 3 - serial 

12:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 362 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 71 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 167

15:00 Detektywi w akcji odc. 72 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 30 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 31 

18:00 Drużyna A odc. 6 s. 3 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 363 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny

 odc. 155 - serial 

21:05 Igrzyska na kacu - komedia 

22:55 1944 - dramat

06:00 To moje życie! odc. 237 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 4 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze
 odc. 14 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 22 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 23 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
20:00 Poznaj moich Spartan - komedia 
21:25 Statek miłości - komedia 
23:20 Pociąg do Hollywood - komedia 
01:20 Dyżur odc. 13

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy  

08:50 Informacje kulturalne 

09:20 Tatarak  - dramat 

11:00 Czarne chmury odc. 7 - serial 

12:05 Czarne chmury odc. 8 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Kontrakt - fi lm  

15:30 Informacje kulturalne 

15:45 Chuligan literacki  

16:25 Ryś  - dramat 

18:00 Cztery życia Lidii Lwow - fi lm  

19:20 Druciane oprawki - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Generał Nil  - fi lm  

22:10 Scena klasyczna odc. 15

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 88

23:15 Plemienne tajemnice - fi lm  

01:25 Biohazard - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 488
06:55 Klamra - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 28
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 13 - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 6 - serial 
10:30 Nowe Ateny  
11:20 Flesz historii 
11:40 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe 
11:55 - fi lm  - fi lm  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 50 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 51 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej  
 - serial 
15:15 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 3 - serial 
16:20 - fi lm  - fi lm  
17:10 Taśmy bezpieki odc. 40 
17:45 Chłopi odc. 1, - fi lm  
18:50 Sensacje XX wieku odc. 53 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 54 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 3 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 4 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 168 
23:15 Muzy i kochanki odc. 2, - fi lm  
00:00 Nie dla wszystkich nastał pokój 
 odc. 2

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Śladami historii  - serial 
09:30 Żołnierze wyklęci odc. 1 - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 1 - fi lm  
14:20 Św. Józef 
 - patron na trzecie tysiąclecie 
14:40 Żołnierz Niezłomny Kościoła 
 - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
16:40 20 lat dla świata  
16:50 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
16:55 40 dni z Duchem Świętym 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 27 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Spotkanie z Wyklętym: 
 por. Szacoń i kibice 
22:25 Święty na każdy dzień 
22:30 Tata - katolik nie jest mięczakiem 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

06:00 Na dobre i na złe odc. 697 
 - serial 
06:55 Podróże z historią odc. 54 
07:25 Na sygnale odc. 3 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:10 Pogoda - fl esz odc. 1279 
11:20 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
11:25 Rodzinka.pl odc. 32 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1813 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 85 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial 
15:35 Na dobre i na złe 
 odc. 697 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 60 - serial 
18:00 Panorama odc. 2936 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 33 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 4 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1813 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
20:35 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
20:45 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
21:30 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
21:45 The Good Doctor odc. 12 - serial 
22:40 Johnny English  - serial 
00:15 Za marzenia odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2197

10:55 Ukryta prawda odc. 863 

12:00 Szkoła odc. 515 - serial 

13:00 19+ odc. 216 - serial 

13:30 Szpital odc. 752 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 516 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 516 - serial 

16:30 19+ odc. 217 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 864 - serial 

18:00 Szpital odc. 753 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5236

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2638 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 124, 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17 

22:30 Kiler - komedia 

00:50 Włoska robota - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 630 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 
350 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 352 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
 odc. 135 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 718 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 243 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 755 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2642 - serial 
14:50 Dlaczego ja? odc. 801 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3583
16:30 Na ratunek 112 odc. 184 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 174 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2643 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 499 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 107 
21:10 Przyjaciółki odc. 123 - serial 
22:10 Obsesja - thriller 

08:15 Zaklinaczka duchów 06:00 Jeźdźcy smoka: 
Na końcu świat.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny

15:45 Chuligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

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

Nieśmiały i zagubiony 30-letni taksówkarz Jurek 
K. uważa się za pechowca i nieudacznika. Zdarza 
się jednak coś, co zmienia jego życie. Niezwykłe 
podobieństwo do płatnego zabójcy o pseudonimie 
Kiler sprawia, że Jurek zostaje aresztowany. 

Robiący karierę doradca fi nansowy Derek Charles 
przeprowadza się wraz z żoną Sharon i z synem do 
domu w Los Angeles. Ich szczęście nie ma granic. 
Wszystko się zmienia, gdy w fi rmie Dereka pojawia 
się Lisa, która ma zastąpić jego asystentkę.

„Obsesja”
(2009r.) Polsat 22:10

„Kiler”
(1997r.) TVN 22:30
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10:15 Klan

05:45 Elif odc. 194 - serial 
06:40 Komisariat odc. 5 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 4
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? muzyczny 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
10:15 Klan odc. 3273 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:10 Doktor Quinn odc. 28 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Czy bobry uratują Las Vegas? 
 - fi lm  
13:55 Elif odc. 195 - serial 
14:55 Korona królów odc. 37 - serial 
15:30 Alarm! odc. 4
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 1 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 2 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 5
20:30 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23,
21:30 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
23:05 Kalejdoskop  - dramat 
00:50 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 51

05:15 Ukryta prawda odc. 164 - serial 

06:20 Szpital odc. 265 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 5 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 439 - serial 

14:55 Szpital odc. 266 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 5 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

20:00 High School Musical - komedia 

22:10 Babskie wakacje - komedia 

23:55 Paranormal Activity IV - horror 

01:45 Wybrana odc. 5 - serial 

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 6 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 9 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 16 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 81 
09:00 Nie igraj z aniołem odc. 30 
10:00 Nie igraj z aniołem odc. 31 
11:00 Drużyna A odc. 6 s. 3 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial 
13:00 Galileo odc. 662
14:00 Galileo odc. 663
15:00 Detektywi w akcji odc. 73 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 32 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 33 
18:00 Drużyna A odc. 7 s. 3 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
20:05 Pokój 112 - Policjantki i policjanci 
 - fi lm  
21:50 Mecenas Lena Barska 
 odc. 9 - serial 
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152 - serial 
23:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153 - serial 
00:55 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny. Wszystko 
 się może zdarzyć - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 238 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 5 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 15 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 23 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 - serial 
20:00 Człowiek w ogniu - thriller 
22:55 Uciec, ale dokąd? - fi lm  
00:50 Statek miłości - komedia

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Antyfonie odc. 5,  

08:45 Informacje kulturalne 

09:15 Ryś  - dramat 

10:45 Którędy po sztukę odc. 37 

11:00 Czarne chmury odc. 9 - serial 

12:05 Czarne chmury odc. 10 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Gala fi nałowa II Mazurskiego 

 Festiwalu Operowego Belcanto 

14:20 Informacje kulturalne 

14:40 Za ścianą  - dramat 

15:50 Szczęśliwy człowiek  - dramat 

17:25 Wanda Czełkowska 

18:05 Jaskinia zapomnianych snów 

 - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 82

20:05 Dzieciństwo wodza  - dramat 

22:10 Tygodnik kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 89

23:15 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli 

00:15 Generał Nil  - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 489
07:00 WiN. Wolność i Niezawisłość. 
 Ostatnia nadzieja - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 29
08:30 Duchy, zamki, upiory odc. 1
09:15 Przeprowadzki odc. 4 - serial 
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 11 - serial 
10:45 Podróże z historią odc. 28 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 40 
11:55 Konwój - fi lm  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 53 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 54 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 - serial 
15:10 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 1 - fi lm  
16:20 A potem nazwali go bandytą - fi lm  
17:25 Goniec historyczny IPN  
17:45 Chłopi odc. 2 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 68 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 69 
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV 
20:30 Cicha wojna odc. 2, - fi lm  
21:35 Przeprowadzki odc. 5 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 86
23:20 Tygodnik. Historia tytułu - fi lm  
00:25 Ośmiornica odc. 75 s. 10 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 27 - 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 Konzentrationslager Flossenburg 
 - fi lm  
11:00 Pawłokoma - obrona ludności 
 polskiej przed bandami UPA - fi lm  
11:25 Głos Polski 
11:35 Aktywna zima odc. 4
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Listy do Eleny - fi lm  
14:05 Effetha - okno na świat - fi lm  
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. 16 - serial 
17:00 Pawłokoma - obrona ludności 
 polskiej przed bandami UPA 
 odc. 2
17:25 Święty na każdy dzień 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
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. 3 - serial 
23:20 Wypaczone sumienia

05:35 Koło fortuny 
06:10 Za marzenia odc. 1 - serial 
07:00 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 1 - serial 
07:25 Na sygnale odc. 4 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz odc. 1280 
11:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
11:25 Rodzinka.pl odc. 33 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
12:20 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 86 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial 
15:35 Za marzenia odc. 1 - serial 
16:30 Koło fortuny Rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 61 - serial 
18:00 Panorama odc. 2937 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 34 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 5 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 1 - serial 
23:45 Johnny English  - serial 
01:20 Rani odc. 6 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2198

10:55 Ukryta prawda odc. 864 - serial 

12:00 Szkoła odc. 516 - serial 

13:00 19+ odc. 217 - serial 

13:30 Szpital odc. 753 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 517 - serial 

16:30 19+ odc. 218 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 865 - serial 

18:00 Szpital odc. 754 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5237

20:00 Planeta singli - komedia 

22:50 Dracula: Historia nieznana 

 - horror 

00:45 Pożar w Burdelu 

 przedstawia „Fabrykę patriotów”

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 631 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 353 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 354 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 136 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 719 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 244 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 756 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2643 - serial 
14:50 Dlaczego ja? odc. 802 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3584
16:30 Na ratunek 112 odc. 185 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 175 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2644 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 50 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 74
22:25 The Story of My Life 
 - Historia naszego życia odc. 1
23:40 Łzy słońca - dramat 
02:15 Tropiciel - fi lm

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

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

Nauczycielka Ania szuka mężczyzny marzeń na 
portalach randkowych. Przez przypadek spotyka 
showmana Tomka, który prowadzi kontrowersyjny 
program telewizyjny. Zachwycony niepoprawnym 
romantyzmem Ani Tomek wpada na pomysł, aby 
Ania została bohaterką jego show

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 
jednostki Navy SEALs dostają proste z pozoru 
zadanie. Mają ewakuować z ogarniętej wojną 
domową Nigerii lekarkę pracującą w misji 
humanitarnej.

„Łzy słońca”
(203r.) Polsat 23:40

„Planeta singli”
(2016r.) TVN 20:00
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6:15 Klan

05:50 Klan odc. 3270 
06:15 Klan odc. 3271 
06:50 Sprawa dla reportera 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 19
09:30 Rodzinny ekspres odc. 22
09:55 Zakochaj się w Polsce odc. 61
10:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 11 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 1 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 173
14:05 Blondynka odc. 75 - serial 
14:50 Przepis na sobotę Magazyn 
15:00 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
15:55 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 131 - serial 
21:25 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - krajowe eliminacje - Polska 
22:30 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - krajowe eliminacje - Polska 
23:15 Thelma i Louise  - dramat 
01:30 Pianista - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 165 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 12 s. 11 - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 3 - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 3 - serial 

11:30 Kryminalni odc. 2 s. 3 - serial 

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

13:40 Kryminalni odc. 4 s. 3 - serial 

14:50 High School Musical - komedia 

16:55 Złote dziecko - komedia 

19:00 Córka prezydenta - komedia 

21:20 Trzej muszkieterowie - fi lm  

23:35 Mroczna dzielnica - fi lm  

01:45 Moc magii odc. 61

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 7 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 10 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 17 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial 
08:55 Garfi eld Show Serial dla dzieci 
09:20 Tom i Jerry: Szybcy i Kudłaci 
 - fi lm 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial 
13:45 STOP Drogówka odc. 168
14:50 Irlandzkie szczęście - fi lm 
16:40 Nowe imperium - dramat 
19:00 Galileo odc. 664
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 154 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 155 - serial 
00:05 Telefon - thriller 

06:00 Skorpion odc. 17 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 48 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 10 - serial 

08:45 Tajemnice medyczne 

 odc. 11 - serial 

09:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

10:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 29 - serial 

11:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 30 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial 

13:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial 

14:25 Najśmieszniejsi odc. 1

15:35 Kabaretobranie 2017, czyli 

 IX Zielonogórska Noc 

 Kabaretowa odc. 4

16:30 Ace Ventura: psi detektyw 

 - serial 

18:15 Małolaty u taty - komedia 

20:00 Rambo III - fi lm  

22:05 Maczeta zabija - fi lm  

00:10 Poznaj moich Spartan - komedia

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 1 - serial 

09:05 Wesoła noc 

 smutnego biznesmena 

09:50 Piwnica Wandy Warskiej 

10:45 Białoruski klimat odc. 8

11:20 Odyseja fi lmowa odc. 1 - serial 

12:35 Zaklęte rewiry - dramat 

14:25 Leśmian - fi lm  

15:55 Anna Augustynowicz. 

 Wyłuskać człowieka 

 z obrazu świata - fi lm  

16:35 Pustka - dramat 

18:15 Dranie w kinie Magazyn 

18:55 United Kingdom of Pop 

 odc. 1 - fi lm  

20:00 American Hustle - dramat 

22:25 Tony Bennett & Lady Gaga. 

 Cheek To Cheek Live! 

23:30 Mały Quinquin odc. 1 - serial 

00:35 Mały Quinquin odc. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 490

07:00 Saga prastarej puszczy 

 odc. 9 - serial 

08:05 Dziedzictwo regionów odc. 1

08:30 Duchy, zamki, upiory odc. 2

09:05 Żegnaj, Rockefeller odc. 1 - serial

09:40 Żegnaj, Rockefeller odc. 2 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 153

10:45 Wszystkie kolory świata 

 odc. 4 - serial 

11:50 Opowieść o Indiach odc. 3- fi lm  

12:55 Ziemia, planeta roślin odc. 2- fi lm  

14:00 Szerokie tory odc. 80

14:35 Wielka gra 

15:40 Spór o historię odc. 168 

16:25 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm  

17:15 Urok życia - Mieczysław Święcicki 

17:45 Ile jest życia odc. 5 - serial 

18:50 Tajemnice III Rzeszy 

 odc. 3 - serial 

19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 1 

20:35 Ekstradycja odc. 3 s. 2 - serial 

21:40 Akcja „Pensjonat” Reportaż 

22:30 Cała prawda o Grekach 

 odc. 2 - fi lm  

23:40 Aksamitni terroryści - fi lm  

01:20 Hubal - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - 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 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 2 - serial
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 3 - serial 
15:20 20 lat dla świata  
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 9 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego  
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Święta Barbara - dramat 
23:50 Lusaka Bauleni

05:15 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 179 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1811 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1812 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Pogoda - fl esz odc. 1281 
10:45 M jak miłość odc. 1354 - serial 
11:40 M jak miłość odc. 1355 - serial 
12:30 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 
 - spot odc. 13
12:35 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham 
 odc. 438, Lekkoatletyka
12:40 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham 
 odc. 438, Lekkoatletyka 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Program rozrywkowy 
16:20 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 8
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 13
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 126
21:35 Zgadnij, kim jestem  - serial 
23:25 The Good Doctor odc. 12 - serial 
00:15 Uczeń czarnoksiężnika - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1055

11:00 Na Wspólnej odc. 2635 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2636 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2637 - serial 

12:15 Na Wspólnej odc. 2638 - serial 

12:50 Domowe rewolucje odc. 8 s. 2 

13:50 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 3 

14:50 Ugotowani odc. 1 s. 13 

15:50 Przepis na sukces odc. 1

16:25 Dziewczyny z wypiekami odc. 1

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17 

18:00 36,6 °C odc. 2 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5238

20:00 Hipnoza odc. 1

21:05 Kac Vegas w Bangkoku 

 - komedia 

23:15 Planeta singli - komedia 

02:05 Życie bez wstydu odc. 12 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 25

08:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial 

08:40 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial 

09:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial 

09:35 Shrek ma wielkie oczy - fi lm 

10:05 Makaronowy zawrót głowy odc. 3

10:15 Ewa gotuje odc. 323

10:50 Makaronowy zawrót głowy 

 odc. 4

11:15 12 mężczyzn z kalendarza 

 - komedia 

13:15 Taxi IV  - serial 

15:05 Strzał w 10 - urodziny 

 Kabaretu Młodych Panów 

17:45 SuperPies odc. 1

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 140 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

20:05 Shrek - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 78

00:05 Spider-Man - fi lm

09:30 Gotowe na wszystko 13:45 STOP Drogówka 09:35 Lombard. Zycie pod 
zastaw 8:00 Duma i uprzedzenie 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Minęły dwa lata od niezapomnianego wieczoru 
kawalerskiego Douga. Mężczyzna z przyjaciółmi 
udaje się do Tajlandii, gdzie ma się odbyć wesele 
Stu. Po doświadczeniach z Las Vegas przyszły pan 
młody nie chce urządzać wieczoru kawalerskiego. 

Przeddzień najważniejszych w roku rozgrywek 
futbolowych delfi n butlonosy o imieniu Snowfl ake, 
ofi cjalna maskotka drużyny Miami Dolphins, 
zostaje porwany. Bez niego drużyna nie zagra. 
Wkrótce po zniknięciu delfi na przepada bez wieści 
najważniejszy gracz drużyny, Dan Marino.

„Ace Ventura: psi detektyw”
(1994r.) TV Puls 16:30

„Kac Vegas w Bangkoku”
(2011r.) TVN 21:05
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18:40 Jaka to melodia?

05:35 Klan odc. 3273 
06:05 Naszaarmia.pl 
06:30 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
09:10 Ziarno odc. 651
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial 
10:10 W sercu oceanu odc. 1 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 1 - serial 
11:25 Leśniczówka odc. 2 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 3 - serial 
14:05 Sonda II odc. 76
14:50 Przepis tygodnia 
14:55 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
15:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Blondynka odc. 76 - serial 
21:20 Dziennik Bridget Jones 
 - komedia 
23:05 Wszystko dla pań odc. 1 
 - serial 
00:05 Ona - dramat 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 11 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 1 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial 

08:30 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 

08:55 Garfi eld Show Serial dla dzieci 

09:05 Irlandzkie szczęście - fi lm 

11:00 Galileo odc. 663

12:00 Galileo odc. 664

13:00 Bitwa na bombki - komedia 

14:55 Twoje, moje i nasze - komedia 

16:45 Szczęśliwy dzień - komedia 

19:00 Galileo odc. 665

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny. 

 Wszystko się może zdarzyć - fi lm  

22:05 Życie, którego nie było - thriller 

00:05 Krokodyl zabójca - horror 

05:55 Skorpion odc. 18 s. 2 - serial 

06:45 Allo, Allo odc. 24 s. 5 - serial 

07:15 Allo, Allo odc. 25 s. 5 - serial 

07:50 Allo, Allo odc. 26 s. 5 - serial 

08:20 Allo, Allo odc. 1 s. 8 - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 2 s. 8 - serial 

09:40 Najśmieszniejsi odc. 1

10:40 Przygody Merlina odc. 4 s. 2 - fi lm  

11:40 Ace Ventura: psi detektyw - serial 

13:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm odc. 14 s. 2, - fi lm 

15:55 Strażnicy skarbu - fi lm  

17:50 Robin Hood: faceci w rajtuzach 

 - komedia 

20:00 Bękarty wojny - fi lm  

23:10 Morze Czarne - thriller 

01:25 Wikingowie odc. 10 s. 2 - serial

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 2 - serial 

09:05 Prokofi ew - dziennik sowiecki 

 1927 - fi lm  

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 226,  

10:45 Czy jest tu panna na wydaniu? 

 - komedia 

12:05 Stracona noc - dramat 

12:55 Chuligan literacki  

13:30 Nienasyceni odc. 32  

14:05 Faworyta Opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 1,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 515

18:15 Ostatnia akcja  - serial 

20:00 Milion dolarów - komediodramat 

21:55 Scena alternatywna odc. 46

22:25 Trzeci punkt widzenia odc. 226,  

23:05 The Dog: pieskie popołudnie 

 Johna Wojtowicza - fi lm  

01:00 Ella Fitzgerald

06:50 Był taki dzień odc. 491

06:55 - fi lm - fi lm  

08:05 Cyryl i Metody. Apostołowie 

 Słowian odc. 1 - serial 

09:05 Skarb sekretarza odc. 6 - serial 

09:35 Skarb sekretarza odc. 7 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 154

10:40 Dzikie Chiny odc. 1 - serial 

11:40 Rosja. Podróże z Jonathanem 

 Dimblebym odc. 1 - fi lm  

12:55 Egipt odc. 6 - serial 

13:55 Szerokie tory odc. 92 

14:30 Złota maska - melodramat 

16:15 Wielka gra 

17:10 Ex libris 

17:40 Ile jest życia odc. 6 - serial 

18:45 Cicha wojna odc. 2 - fi lm  

19:55 Bez końca - dramat 

21:50 Wielki test z historii. 

 Chrzest Polski 

23:30 Kanalia - fi lm  

01:00 Cała prawda o Grekach 

 odc. 2 - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia  
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego  
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 „Edek” - idol na dziś - fi lm  
10:00 80. lat Prawd spod znaku Rodła 
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Księga Ruth. Podróż wiary - fi lm  
15:40 Święty na każdy dzień 
15:45 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Gorzkie żale. 
 Nabożeństwo pasyjne odc. 3 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 16 - serial 
22:25 Grunt to droga 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
23:30 Gryf Pomorski 
 - droga do wolności

05:50 Na sygnale odc. 180 - serial 

06:20 Barwy szczęścia odc. 1813 

 - serial 

06:50 Barwy szczęścia odc. 1814 

 - serial 

07:25 Barwy szczęścia odc. 1815 

 - serial 

10:35 Dolomity - alpejski klejnot - fi lm  

11:40 Makłowicz w podróży odc. 75

12:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 126

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 33

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 33

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 33

16:35 Na sygnale odc. 180 - serial 

17:10 Na dobre i na złe odc. 697 

 - serial 

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 1 - serial 

19:30 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 

20:05 Uczeń czarnoksiężnika - fi lm 

22:00 Projektantka - komediodramat 

00:10 Król życia - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1056

11:00 Efekt domina odc. 1 s. 5,  

11:35 Co za tydzień odc. 840

12:15 Diagnoza odc. 2 s. 2 - serial 

13:15 MasterChef - 

 najlepsi z najlepszych 

14:50 Hipnoza odc. 1

15:55 Merida Waleczna - fi lm 

18:00 Ugotowani odc. 2 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5239

20:00 MasterChef Junior odc. 1 s. 3

21:35 Iron Man II - fi lm  

00:05 Kac Vegas w Bangkoku 

 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 26

08:15 Shrek ma wielkie oczy - fi lm 

09:00 I kto to mówi? - komedia 

11:10 Spider-Man - fi lm  

13:45 Shrek - fi lm 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 78

17:50 Nasz nowy dom odc. 107 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 262,  

20:00 W rytmie serca odc. 14 - serial 

21:00 W rytmie serca odc. 15 - serial 

22:05 Kabaret na żywo odc. 31

00:20 Taxi IV - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 166 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 3 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 3 - serial 

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 3 - serial 

11:55 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

13:00 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

14:10 Trzej muszkieterowie - fi lm  

16:25 Walentynki Komedia 

19:00 Lucyfer odc. 1 - fi lm  

20:00 Sherlock Holmes - fi lm  

22:45 Wierny ogrodnik - thriller 

01:30 Moc magii odc. 62

11:55 Kryminalni 19:00 Galileo

06:45 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:05 Skarb sekretarza

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

Sadystyczny pułkownik SS Hans Landa morduje 
ostatnią ukrywającą się w okolicy rodzinę Żydów. 
W tym samym czasie w USA porucznik Aldo Raine 
otrzymuje rozkaz sformowania specjalnej jednostki 
do walki z hitlerowcami.

Merida, rudowłosa szkocka księżniczka, jest 
utalentowaną łuczniczką. Córka króla Fergusa 
i królowej Elinor wyróżnia się także uporem i 
niezależnością. Buntując się przeciwko nakazowi 
zamążpójścia, ucieka z zamku i szuka pomocy u 
niebezpiecznej Wiedźmy. 

„Merida Waleczna”
(2012r.) TVN 15:55

„Bękarty wojny”
(2009r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:45 Elif odc. 195 - serial 
06:45 Komisariat odc. 6 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 5
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Leśniczówka odc. 1 - serial 
10:05 Leśniczówka odc. 2 - serial 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 41 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:45 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 196 - serial 
14:50 Okrasa łamie przepisy odc. 173
15:15 Alarm! odc. 5
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3274 
18:25 Korona królów odc. 38 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 6
20:35 Boulevard Voltaire 
22:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 1 - serial 
23:10 Sprzedawcy śmierci - fi lm  
00:55 Dziennik Bridget Jones - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 167 - serial 

06:20 Szpital odc. 266 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 5 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 440 - serial 

14:55 Szpital odc. 267 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 4 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

20:00 Sprawa honoru - fi lm  

22:35 Paranormal Activity: 

 Naznaczeni - horror 

00:25 Moc magii odc. 63

06:00 Detektywi w akcji odc. 6 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 7 s. 3 - serial 
09:00 Sekrety sąsiadów odc. 41 - serial 
09:30 Sekrety sąsiadów odc. 42 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 8 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 1 s. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 74 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 168
15:00 Detektywi w akcji odc. 75 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 34 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 35 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 664
23:00 Galileo odc. 665
00:00 Komando Foki atakuje - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 239 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 6 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 16 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek
 odc. 24 s. 2 - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 25 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 Odrzut - fi lm  
21:55 Rambo III - fi lm  
00:00 Maczeta zabija - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Nienasyceni odc. 32 

08:50 Rzecz Polska odc. 1 

09:15 Szczęśliwy człowiek  - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 1 - serial 

12:10 Jan Serce odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Złote runo Komedia 

15:05 Awatar, czyli zamiana dusz - fi lm 

16:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 515

17:10 Cała zima bez ognia - dramat 

18:50 Ikony muzyki - Queen 

 odc. 5 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Młody Muzyk Roku 2018 

22:40 Córka - fi lm  

23:15 Rzecz Polska odc. 1,  

23:30 Którędy po sztukę odc. 11  

23:35 Ścieżki tekstu - fi lm  

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 90

00:05 Zabić Sekala - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 492, 
07:00 A potem nazwali go bandytą - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 30
08:40 Duchy, zamki, upiory odc. 3 
09:20 Przeprowadzki odc. 5 - serial 
10:25 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm  
11:30 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV 
12:05 Bez końca - dramat 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 68 
14:35 Sensacje XX wieku odc. 69 
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 48 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 8 
16:20 Egipt odc. 6 - serial 
17:20 Flesz historii 
17:45 Chłopi odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 190 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 191 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial 
21:35 Przeprowadzki odc. 6 - serial 
22:40 Filmoteka Małopolska odc. 2 
23:10 Kłodzko w średniowieczu - fi lm  
23:40 Ocenzurowane taśmy - fi lm  
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 30

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 20 lat dla świata  
11:50 Retrospekcja  
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Mały Katyń 
 - Obóz NKWD w Trzebusce 
12:50 Zbrodnicza decyzja - Katyń 
05.03.1940r. 
13:15 Święty na każdy dzień 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Historia nadziei - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 63 - serial 
23:00 Mistrz i Katarzynka - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 129,  
07:20 Na sygnale odc. 5 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1283 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 34 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
12:20 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
 - spot odc. 13
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 87 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Tygrysy Europy odc. 17 - serial 
15:35 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 62 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 35 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 6 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 6 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1356 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:50 Za marzenia odc. 2 - serial 
22:45 Zaginiona odc. 1 - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 280 s. 14 - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5239

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 1 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2199

10:55 Ukryta prawda odc. 865 - serial 

12:00 Szkoła odc. 517 - serial 

13:00 19+ odc. 218 - serial 

13:30 Szpital odc. 754 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 518 - serial 

16:30 19+ odc. 219 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 866 - serial 

18:00 Szpital odc. 755 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5240

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2639 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 125, 

21:30 Druga szansa odc. 1 s. 5 - serial 

22:30 Iron Majdan odc. 1

23:35 Iron Man II - fi lm  

02:05 Co za tydzień odc. 840

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 632 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 355 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 356 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 137 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 720 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 111 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 757 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2644 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 803 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3585
16:30 Na ratunek 112 odc. 186 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 176 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2645 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 500 - serial 
20:10 Bogowie Egiptu - fi lm 
22:55 Spartan - thriller 
01:25 Uprowadzona - thriller 

09:10 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

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

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

Tony Stark ujawnia, że jest superbohaterem 
znanym jako Iron Man. Opinia publiczna naciska, by 
przemysłowiec podzielił się technologią z wojskiem. 
Tony jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. 
Uważa, że jego wynalazki mogą zostać wykorzystane 
do bezmyślnego zabijania ludzi. 

Faraon zostaje zamordowany. Okrutny bóg 
ciemności Set wstępuje na egipski tron. Kapłani są 
bezradni wobec jego mocy, a zwykli śmiertelnicy 
stają się niewolnikami podczas jego rządów. 
Tylko niewielka grupa buntowników postanawia 
sprzeciwić się tyranowi. 

„Bogowie Egiptu”
(2016r.) Polsat 20:10

„Iron Man II”
(2010r.) TVN 23:35
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18:25 Korona królów

05:40 Elif odc. 196 - serial 
06:45 Komisariat odc. 7 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 6
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23, 
10:10 Klan odc. 3274 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 42 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 Tasmania - wyspa 
 dziwna i piękna - fi lm  
13:55 Elif odc. 197 - serial 
14:45 Korona królów odc. 38 - serial 
15:15 Alarm! odc. 6
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3275 
18:25 Korona królów odc. 39 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 7
20:30 Warto rozmawiać
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 2 - serial 
22:30 Wszystko dla pań odc. 2 - serial 
23:40 Uwięzione odc. 10 - serial 
00:40 Cynga  - dramat 

05:35 W-11 - wydział śledczy odc. 

1115 - serial 

06:20 Szpital odc. 267 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 441 - serial 

14:55 Szpital odc. 268 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 1 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

20:00 W sieci pająka - thriller 

22:10 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

00:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 1 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 3 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 6 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 1 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 46 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 2 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 76 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 77

15:00 Detektywi w akcji odc. 77 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 36 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 37 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 365 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 158 - serial 

21:00 Terrorysta - fi lm  

23:00 Sześć dróg do śmierci - thriller 

01:10 STOP Drogówka odc. 168

06:00 To moje życie! odc. 240 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 7 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 17 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 25 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 26 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Dorwać gringo  - dramat 
22:00 Bękarty wojny  - fi lm  
01:10 Zoo odc. 9 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Anna Augustynowicz. Wyłuskać 

 człowieka z obrazu świata - fi lm  

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Cała zima bez ognia - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 3 - serial 

12:20 Jan Serce odc. 4 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Spowiedź dziecięcia wieku 

 - melodramat 

15:35 Informacje kulturalne 

15:50 Tygodnik kulturalny 

16:45 Dzieci i ryby - komedia 

18:30 Rzecz Polska odc. 1,  

18:50 Słońce i cień. Gustaw Holoubek 

 - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Teatr - wstęp 

20:20 Ślub Spektakl teatralny 

21:50 Teatr - rozmowa 

22:10 Dezerterzy odc. 67 

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 91

22:50 The Exploding Girl - dramat 

00:25 Wszystko będzie dobrze - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 493
07:00 - fi lm  - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31 
08:35 Duchy, zamki, upiory odc. 4
09:20 Przeprowadzki odc. 6 - serial 
10:25 Ziemia, planeta roślin odc. 2 - fi lm  
11:20 Goniec historyczny IPN  
11:55 Dzikie Chiny odc. 1 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 190 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 191 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 49 - serial 
15:10 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial 
16:15 Bitwa pod Warną - fi lm  
17:15 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 3
17:50 Chłopi odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 192 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 193 
19:55 Nowe Ateny  
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:30 Przeprowadzki odc. 7 - serial 
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
23:40 Gry uliczne - fi lm  
01:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie  - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych - fi lm  
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 63 - serial 
14:50 Frank Duff i Legion Maryi - fi lm  
15:45 Święty na każdy dzień 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Nuty nadziei - fi lm  
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Nowa nadzieja - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1356 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 6 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1284 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 35 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
12:20 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 
 - spot 
12:30 Koło fortuny odc. 217
13:05 Tylko z tobą odc. 88 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Tygrysy Europy odc. 18 - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1356 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 63 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 36 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 7 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1357 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm  
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:50 Oddam dziecko w dobre ręce 
 - fi lm  
23:55 Program rozrywkowy 
00:35 Zaginiona odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2200

10:55 Ukryta prawda odc. 866 - serial 

12:00 Szkoła odc. 518 - serial 

13:00 19+ odc. 219 - serial 

13:30 Szpital odc. 755 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 519 - serial 

16:30 19+ odc. 220 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 867 - serial 

18:00 Szpital odc. 756 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5241

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2640 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 126, 

21:30 Diagnoza odc. 3 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 3 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1121

00:05 36,6 °C odc. 2 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 633 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 357 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 358 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 138 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 721 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 112 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 758 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2645 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 804 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3586
16:30 Na ratunek 112 odc. 187 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 177 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2646 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 501 - serial 
20:05 Uprowadzona - thriller 
22:00 Maruderzy - thriller 
00:20 Akt odwagi - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:50 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Bryan Mills, emerytowany agent amerykańskich służb 
specjalnych, pracuje jako ochroniarz. Najważniejszą 
osobą w życiu rozwiedzionego mężczyzny jest córka, 
z którą od lat próbuje z nawiązać bliższe relacje. W 
dniu 17. urodzin Kim oznajmia ojcu, że wybiera się z 
przyjaciółką na wakacje do Paryża. 

Po nieudanym skoku Kierowca trafi a do nietypowego 
meksykańskiego więzienia. Jest to odizolowane od 
zewnętrznego świata miasteczko, w którym toczy 
się niemal normalne życie. Rządzą tu gangsterzy, 
ale wśród rezydentów nie brakuje kobiet i dzieci.

„Dorwać gringo”
(2012r.) TV Puls 20:00

„Uprowadzona”
(2008r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:45 Elif odc. 197 - serial 
06:45 Komisariat odc. 8 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 7
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Blondynka odc. 76 - serial 
10:10 Klan odc. 3275 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 29 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 - serial 
13:45 Elif odc. 198 - serial 
14:40 Korona królów odc. 39 - serial 
15:15 Alarm! odc. 7
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3276 
18:25 Korona królów odc. 40 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 8
20:30 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
20:40 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
22:45 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
23:10 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:20 Film fabularny 

05:15 Ukryta prawda odc. 168 - serial 

06:20 Szpital odc. 268 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 1 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 202 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

odc. 442 - serial 

14:55 Szpital odc. 269 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 2 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

20:00 Wierny ogrodnik - thriller 

22:50 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 3

23:55 Holy Hell - fi lm  

02:15 Moc magii odc. 6

06:00 Detektywi w akcji odc. 10 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 7 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 3 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 78 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 78

15:00 Detektywi w akcji odc. 79 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 38 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 39 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 159 - serial 

21:00 Telefon - thriller 

22:45 Antidotum - fi lm  

00:50 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 2 - serial

06:00 To moje życie! odc. 241 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 8 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 18 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 26 s. 2 - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 27 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Leon zawodowiec - dramat 
22:30 Nikita - fi lm  
01:00 Zoo odc. 10 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Białoruski klimat odc. 8

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Dzieci i ryby Komedia 

11:00 Jan Serce odc. 5 - serial 

12:20 Jan Serce odc. 6 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Księstwo - fi lm  

16:00 Informacje kulturalne 

16:20 Dranie w kinie 

16:55 Rysa - dramat 

18:35 Bruno Schulz - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Powtórnie narodzony 

 - melodramat 

22:15 Pegaz odc. 86

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 92

23:25 Jedna scena odc. 55

23:45 Papusza - fi lm  

02:05 Performance odc. 94

06:50 Był taki dzień odc. 494
06:55 Bitwa pod Warną - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 32  
08:35 Duchy, zamki, upiory odc. 5,  
09:20 Przeprowadzki odc. 7 - serial 
10:20 Filmoteka Małopolska odc. 2 
10:55 Kłodzko w średniowieczu - fi lm  
11:25 Spór o historię odc. 110 
12:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 4 - serial 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 192 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 193 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 26 - serial 
15:15 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
16:20 Iskra w kamieniu - fi lm  
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 2 - serial 
17:45 Chłopi odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 167 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 115 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Marcowa gra. 
 Czy Władysław Gomułka 
 był antysemitą? - fi lm  
21:35 Przeprowadzki odc. 8 - serial 
22:40 Praska Arka Noego odc. 45
23:10 Moja Ameryka będzie tutaj - fi lm  
23:40 Syberiada polska - dramat 
02:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 32 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 44 - serial 
11:15 Hwange Reportaż 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy  
13:45 Nowa nadzieja - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Moje leczenie wodą - fi lm  
17:00 Po stronie prawdy Reportaż
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
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 Łaski pełna - fi lm  
23:20 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - fi lm

06:00 M jak miłość odc. 1357 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl  
07:20 Na sygnale odc. 7 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1285 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 36 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 219
13:05 Tylko z tobą odc. 89 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 1 - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1357 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 64 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 37 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 8 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 181 - serial 
22:20 Szkoła stewardes - komedia 
23:50 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
00:25 Zabij sobie lwa - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2201

10:55 Ukryta prawda odc. 867 - serial 

12:00 Szkoła odc. 519 - serial 

13:00 19+ odc. 220 - serial 

13:30 Szpital odc. 756 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 520 - serial 

16:30 19+ odc. 221 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 868 - serial 

18:00 Szpital odc. 757 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5242

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2641 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 127, 

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

22:35 Elita zabójców - thriller 

01:00 Kiler - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 634 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 360 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 361 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 139 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 722 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 113 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 759 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2646 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3587
16:30 Na ratunek 112 odc. 188 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 178 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2647 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 169 - serial 
20:05 Umów się ze mną. 
 Take me out odc. 1
21:25 Top chef odc. 69 
22:55 Amerykańskie ciacho - komedia 
01:15 Wolna chata - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 09:10 Dzieci i ryby 13:35 Sensacje XX wieku

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

Leon jest zawodowym mordercą. Wiedzie samotnicze 
życie, regularnie się gimnastykuje, hoduje roślinkę 
w doniczce, ogląda stare fi lmy i sypia na siedząco, 
przyczajony w nieustannej gotowości. Pewnego 
dnia przybiega do niego przerażona 12-letnia córka 
handlarzy narkotyków, sąsiadów Leona.

Przystojny Nikki ma słabość do pięknych i bogatych 
pań. Dzięki zniewalającemu urokowi może w nich 
przebierać jak w ulęgałkach, co też chętnie czyni. 
Kolejne kobiety go utrzymują, więc chłopak przywykł 
do luksusu i łatwego życia.

„Amerykańskie ciacho”
(2009r.) Polsat 22:55

„Leon zawodowiec”
(1994r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Zrazy ze schabu wieprzowego
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 1 marca 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
1 kg schabu bez kości 
1 duża cebula 
2 duże ogórki kiszone 
100 ml oleju
boczek wędzony 
musztarda 
mąka 
sól, pieprz 
0,5 l wody/bulionu
Sposób wykonania:
Pokrój schab w plastry grubości ok. 1,5 cm i rozbij je 

mocno. Każdą bitkę posmaruj musztardą z jednej strony. 
Pokrój w cząstki cebulę i ogórki. Następnie przygotuj bo-
czek, krojąc go w paseczki. Układaj na każdej bitce – na 
stronie posmarowanej musztardą – po kawałku cebuli, 
ogórka i boczku. Następnie zwiń bitkę w zraza. Każdy zraz 
obtocz w mące i połóż na patelnię na rozgrzany olej. Smaż 
do uzyskania złotego koloru. Kiedy zrazy będą się obsma-
żać, przygotuj bulion. Przełóż usmażone mięso do brytfan-
ny, zalej bulionem i przypraw do smaku. Duś do uzyskania 
miękkości. Podawaj z ziemniakami i buraczkami. 

Smacznego!
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Sposoby na wielkanocne jaja
RĘKODZIEŁO  Do Wielkanocy został miesiąc. Mamy więc sporo czasu na przygotowanie świątecznych 
ozdób. Podpowiadamy, w jaki sposób wykonać styropianowe i akrylowe jaja. Będą nie tylko cieszyć oko 
domowników, mogą być też gustownym prezentem

Wspólne przygotowywanie 
świątecznych ozdób może się stać 
wspaniałą tradycją, wzmacniają-
cą rodzinne więzy. Własnoręcznie 
ozdobione jaja, opakowane w celo-
fan z przypiętą karteczką z życze-
niami na pewno sprawią mnóstwo 
radości naszym bliskim i przyja-
ciołom, szczególnie w czasach, gdy 
zwyczaj wysyłania kartek świątecz-
nych zostaje stopniowo wypierany 
przez życzenia SMS-owe. Aby ozdo-
bić jaja styropianowe czy akrylowe, 
nie trzeba szczególnych zdolności. 
Wybraliśmy kilka technik, których 
opanowanie nie powinno nikomu 
sprawić trudności. 

Przed zakupem styropiano-
wych jaj warto pamiętać, że są dwa 
rodzaje styropianu. Gruboziarnisty 
jest miękki – idealny do wbijania 
szpilek. Świetnie sprawdzi się więc 
w jajach ozdabianych wstążką lub 
cekinami. Polski, drobnoziarnisty 
styropian jest twardszy i nadaje się 

to dekorowania jaj techniką ser-
wetkową, czyli decoupage. Jest nie-
co droższy niż styropian dostępny 
w chińskich sklepach. 

Jaja ze sznurka jutowego 
lub bawełnianego 
Czubek styropianowego jaja 

smarujemy klejem typu Wikol i na-
kładamy sznurek, tworząc spiralę 
(ślimaka). W miarę potrzeby dokła-
damy kleju i okręcamy sznurek wo-
kół jaja tak, by nigdzie nie było wi-
dać prześwitów. Gdy jajo wyschnie, 
można je ozdobić np. bawełnianą 
koronką, wstążeczkami, piórkami 
czy sztucznymi kwiatkami. Jutowy 
sznurek zyskuje na szlachetności, 
gdy spryskamy go srebrną lub złotą 
farbą w spray`u. 

Pisanka 
w technice decoupage 
Decoupage to technika 

ozdabiania przedmiotów wzo-
rami wyciętymi z serwetek. Po 
przyklejeniu i nałożeniu kilku 

warstw lakieru, wzór powinien 
wyglądać jak namalowany i być 
niewyczuwalny pod palcami. 
Jest wiele profesjonalnych pre-
paratów do decoupage: kleje, 
werniksy, lakiery do spękań, 
patyny, pasty postarzające, pa-
sty strukturalne itd. Jeśli na-
sza przygoda z tą techniką ma 
być tylko okazjonalna, możemy 
część z tych rzeczy zastąpić tań-
szymi, ogólnodostępnymi za-
miennikami, np. zamiast kleju 
do decoupage można użyć kle-
ju Magic rozcieńczonego wodą 
w proporcji 1:1. Specjalistyczne 
lakiery do techniki serwetko-
wej można zastąpić lakierem do 
drewna, jako podkładu można 
użyć farby akrylowej do ścian, 
która została nam z remontu. 
Osobom, które nie mają wpra-
wy, ani profesjonalnych prepa-
ratów do decoupage’u polecamy 
papier ryżowy, który w odróż-

nieniu do serwetki nie marszczy 
się, ani nie rwie. 

Zanim zabierzemy się do 
przyklejania serwetki na jajo, 
najpierw należy przygotować 
podłoże. Na jajo możemy na-
łożyć kilka warstw (3-4) farby 
podkładowej (koniecznie ja-
snej), delikatnie szlifując pa-
pierem ściernym powierzchnię 
pomiędzy kolejnymi warstwa-
mi. Wycinamy wzór z serwetki, 
rozwarstwiamy ją, przykłada-
my motyw do jaja, a następnie 
przyklejamy maczając szeroki 
pędzel w kleju. Zostawiamy do 
wyschnięcia. Wzór możemy po-
cieniować, żeby nadać mu głębię 
lub obmalować kolorową farbą. 
Pracę kończymy, nakładając kil-
ka warstw lakieru matowego lub 
połyskliwego (czekając aż każda 
poprzednia dobrze wyschnie), 
aby wzór nie był wyczuwalny 
pod palcami. 

Cekinowe jajo 
Żeby ozdobić styropianowe 

jajo cekinami, potrzebujemy 
krótkich szpilek 14 mm i ceki-
nów w różnych kolorach. Pa-
miętajmy o dobraniu kolorów 
w ten sposób, by na skończo-
nym jaju tworzyły one spójną 
kompozycję. Zanim przystąpimy 
do umieszczania na jajku ceki-
nów, warto wcześniej zaplano-
wać i namalować na styropianie 
wzór. Cekinami pokrywamy całe 
jajo. Możemy też wkomponować 
w nie satynową wstążkę. 

Smocze jajo 
Prostym pomysłem, dają-

cym ciekawy efekt, jest pokry-
cie całego jaja pinezkami, w taki 
sposób, by sprawiały one wraże-
nie łusek. Możemy użyć pinezek 
w kolorze srebrnym lub złotym, 
albo pokryć pinezki metaliczną 
farbą w sprayu lub farbą z bro-
katem. 

Pracę nad karczochem zaczynamy od 
przypięcia na czubku jaja dwóch krótkich 
kawałków wstążki na krzyżJajo karczoch

Cztery trójkąty przypinamy do jajka wokół 
szpilki na czubku jaja

Następne trójkąty przypinamy niżej, 
w przerwach pomiędzy tymi 
z pierwszego rzędu

Jaja ze sznurka jutowego nabierają eleganckiego wyglądu po spryskaniu złotą 
farbą w sprayu

W otwieranym jajku można umieścić słodycze
Z jutowym sznurkiem świetnie komponuje się bawełniana koronka i kwiaty 
(te na zdjęciu zostały wykonane z folii termokurczliwej sospeso)

Smocze jajo

Jajo z cekinów
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Joga – poznaj swoje ciało
STYL ŻYCIA  Jeśli właśnie zacząłeś ćwiczyć, to być może zo-
staniesz z jogą na dłużej. Wszystko zależy od ciebie

Pozycja nr 1: Korkociąg na stojąco

Jajo karczoch 
Do ozdobienia jajka styropia-

nowego metodą wstążeczkową 
typu karczoch używamy wstążek 
satynowych (12 mm lub 25 mm) 
i krótkich szpilek. Długie szpilki 
mogą spowodować, że jajko się 
rozpadnie. Pracę zaczynamy od 
przypięcia na czubku jaja dwóch 
krótkich kawałków wstążki na 
krzyż. Dzięki temu, nie będzie 
widać styropianu na ukończonej 
pracy. Na środku krzyża wbijamy 
szpilkę, która wyznaczy miejsce, 
od którego będziemy przypinać 
wstążkę. Następnie tniemy wstąż-
ki na kawałki 5-6 centymetrowe. 
Każdy taki kawałek składamy 
w trójkąt (rożek). Cztery trójkąty 
przypinamy do jajka wierzchoł-
kami wokół szpilki, którą wbili-
śmy na czubku jaja. Każdy trój-
kąt przypinamy szpilkami, nisko 
po bokach. Następne trójkąty 
przypinamy około pół centyme-
tra niżej, w przerwach pomiędzy 
tymi z pierwszego rzędu. Postę-
pujemy analogicznie w kolejnych 
rzędach. W trzecim rzędzie, jeśli 
mamy duże jajo, możemy zagę-
ścić trójkąty. Gdy zostanie nam 
już mało miejsca, ostatnie dolne 

rogi trójkątów podwijamy pod 
spód i dopiero przypinamy. Pra-
cę kończymy, przypinając pasek 
ze wstążki, uprzednio podwijając 
jego końce pod spód. Wstążeczki 
możemy też łączyć z innymi ma-
teriałami, np. cekinami czy piór-
kami. Możemy też umieścić jajo 
na podstawce, np. z kreatywnej 
pianki (przypinamy ją szpilkami 
do jaja). 

Jaja akrylowe 
W sprzedaży dostępne są 

również przezroczyste jaja akry-
lowe. Dzięki temu, że składają się 
z dwóch połówek, można w nich 
umieścić np. słodycze. Jaja mo-
żemy ozdabiać m.in. metodą de-
coupage’u lub sznurkiem. 

Często w sklepach spożyw-
czych można kupić słodycze 
z dołączoną laleczką zamkniętą 
w opakowaniu w kształcie jajka. 
Jeżeli zdarza się nam nabyć taki 
gadżet, nie wyrzucajmy opako-
wania. Łatwo je przerobić na 
ozdobne jaja, w których można 
umieścić słodkie niespodzianki. 
Dzieci na pewno będą zachwy-
cone. 

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

Własnoręcznie wykonane jajo, 
opakowane w celofan będzie świetnym prezentem dla bliskich

Wstążki możemy łączyć z innymi materiałami

W dzisiejszym odcinku, zanim 
przejdziemy do omówienia ko-
lejnych asan, kilka słów na temat 
odżywiania się praktykującego jo-
gina.

W filozofii indyjskiej, a prze-
cież stamtąd wywodzi się joga, po-
żywienie to podstawowy środek 
służący utrzymaniu zdrowia. Od-
powiednia dieta i właściwe nawyki 
żywieniowe uważane są za źródło 
zdrowia fizycznego i psychiczne-
go. Pożywienie jogina powinno 
być zawsze świeże, czyste i wege-
tariańskie. Co do tego ostatniego 
elementu, na naszej szerokości 
geograficznej zdania są podzielo-
ne. Pożywienie satwiczne składa 
się ze świeżych owoców i warzyw, 
pełnych ziaren zbóż, sałat, czy-
stych soków owocowych i warzyw-
nych, a także herbat ziołowych, 
świeżej wody. Posiłki powinny być 
spożywane bezpośrednio po przy-
rządzeniu. Należy wyeliminować 
z diety produkty przetworzone, 
konserwowe, mrożone czy przy-
prawione wzmacniaczami smaku. 
Mleko w dużych ilościach również 
nie jest wskazane. Generalną zasa-
dą jest spożywanie pożywienia jak 
najbardziej naturalnego. Są jednak 
wyjątki. Należy jeść jak najmniej 
grzybów, cebuli i czosnku. Jak to 
pogodzić z naszą tradycją kulinar-

ną? Przede wszystkim warto za-
chować umiar, zrezygnować z al-
koholu, kofeiny i surowego mięsa. 

Posiłek kończymy ok. 2 godzin 
przed treningiem. Jeżeli mamy po-
trzebę zjedzenia czegoś przed ćwi-
czeniami, niech to będzie owoc, 
baton energetyczny lub mały jo-
gurt, ale najpóźniej godzinę przed 
jogą. Większość osób ćwiczących 
wie doskonale, jak trudno jest wy-
trwać w asanach z pełnym żołąd-
kiem. 

Pozycja nr 1: 
Korkociąg na stojąco
Jest to pozycja zaliczana do 

skrętów kręgosłupa. Na co dzień 
takich skrętów wykonujemy bar-
dzo mało, w związku z tym nasze 
mięśnie są sztywne. Skręty uela-
styczniają ciało, a tym samym za-
pewniają prawidłowe zaopatrzenie 
w krew. Pozycja rozciąga boki ciała 
i kręgosłupa, poprawia sprawność 
stawów barkowych, wyszczupla 
talię i masuje narządy wewnętrz-
ne jamy brzusznej. 

Aby wejść do asany, stajemy 
w lekkim rozkroku, wyciągamy 
ręce przed siebie i wykonujemy 
skręt. Najpierw w prawo, jed-
nocześnie głowa również skręca 
w prawo, a wzrok podąża za prawą 
dłonią. Ręce staramy się trzymać 
razem i nie opuszczamy ich. Gło-

wa nie może być ani opuszczona, 
ani podniesiona zbyt wysoko. Wy-
trzymajmy w tej pozycji kilkadzie-
siąt sekund. Następnie wracamy 
do pozycji wyjściowej i to samo 
robimy na drugą stronę.

Pozycja nr 2: Namiot 
Pozycja ta rozciąga i wzmac-

nia kręgosłup oraz mięśnie nóg. 
Stajemy w pozycji trójkąta, stawia-
jąc nogi jak najszerzej. Rozciągając 
kręgosłup powoli wyginamy się do 
przodu i następnie układamy dło-
nie na podłodze przed sobą. Na-
stępnie powoli opuszczamy tułów 
niżej. Kręgosłup staramy się trzy-
mać cały czas wyprostowany, do-
piero w samej końcówce zginamy 
głowę i staramy się oprzeć ją na 
podłodze. Na zdjęciach jest rów-
nież wersja łatwiejsza, z użyciem 
klocka, i tę pozycję w ten sposób 
na pewno wykonamy. Generalnie 
to pozycja dosyć trudna i aby ją 
wykonać potrzeba trochę czasu 
i zapału. 

Na koniec przypominamy, 
by wszystkie przedstawione ćwi-
czenia wykonywać z dużą ostroż-
nością i biorąc pod uwagę swoje 
możliwości fizyczne. 

(Maw)
fot. archiwum 

P.i K. Sulikowskich

Pozycja nr 2: Namiot

Pozycja nr 2: Namiot
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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 pla-
nów. Chcesz w weekend zająć się domem, 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.

Ambitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić zajęcie, które tak ci się spodoba, 
że zmienisz wizję swojej dalszej kariery zawodowej? 
W uczuciach stabilizacja i harmonia, przyjemnie 
spędzicie razem czas.

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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Podwójna oferta na ferie
GMINA LIPNO  W feryjne poniedziałki i czwartki dzieci z Trze-
biegoszcza i okolic korzystały z oferty miejscowej biblioteki, 
a w piątki bawiły się na zajęciach przygotowanych przez Wiej-
ski Dom Kultury

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

MAjA SIerAdzkA
 urodziła się 26 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Marcina 
i Marzeny z Makówca, ma 
brata Miłosza

MAjA kONczALSkA
 urodziła się 26 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 4 kg. Jest córką 
Michała i Justyny z Mało-
mina, ma brata Igora

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

IzA dANIeLSkA
 urodziła się 22 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,9 kg i mierzyła 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Dawida i Anity 
z Lipna

IGA kOwALSkA
 urodziła się 26 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,8 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Roberta 
i Marleny z Lipna, ma 
brata Wiktora

HANIA rzeczewSkA
 urodziła się 26 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,45 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Roberta 
i Angeliki ze Skępego

AMeLkA OLSzewSkA
 urodziła się 20 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,25 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką 
Tomasza i Mileny z Ma-
kówca, a siostrą Sandry, 
Adriana i Leny 

fot. Lidia Jagielska

To były wyjątkowo atrakcyj-
ne ferie w Trzebiegoszczu. Trzy 
razy w tygodniu uczniowie miej-
scowej szkoły spotykali się filii 
biblioteki publicznej i w domu 
kultury, a wachlarz ofert był 
ogromny.

– Zajęcia plastyczno-tech-
niczne zaowocowały pięknymi 
otworkami zrobionymi przez 
dzieci ze skarpetek wypełnio-
nych ryżem oraz podpórkami 
do kwiatów z masy solnej – 
wymienia organizatorka zajęć 

Agnieszka Bedyk. – Był również 
wspaniały spektakl teatralny 
„Magiczna szafa” wystawiony 
u nas rzez aktorów teatru Maska. 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia kulinarne. Pie-
czemy babeczki i dekorujemy je, 
robimy sałatkę warzywną.

A to tylko niektóre z atrak-
cji przygotowanych na tego-
roczne ferie zimowe dla dzieci 
przez książnicę publiczną i dom 
kultury w Trzebiegoszczu. Nad 
przebiegiem zajęć czuwała bi-

bliotekarka Agnieszka Bedyk, 
a stałych bywalców zimowych 
spotkań było 15.

– Ferie się skończą, ale nie 
skończą się zajęcia, bo mamy 
całoroczną ofertę nauki tańca 
dla dzieci, zumby i fitness dla 
pań – zdradza Agnieszka Be-
dyk. – Zapraszam więc nie tylko 
w ferie. W bibliotece na każdego 
ponadto czeka mnóstwo nowo-
ści wydawniczych.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska

To podpórki z masy solnej

Wszystko musi być pięknie udekorowane - mówi Madzia

Wiktoria i Nikola z gracją przyrządzały potrawy

Sylwek dbał o proporcje

Wiktor doskonale radził sobie z szatkowaniem ogórków

Ręcznie malowane pojemniki przydadzą się 
w każdym domu
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Tryliardowy przemyt
VI WIEK  W 552 roku do Azji wyruszyło dwóch mnichów. 
Ich celem była kradzież kilku motyli. To z pozoru drobne 
przewinienie miało mieć wpływ na europejską gospodarkę 
przez 600 lat

W VI wieku świat wyglądał 
zupełnie inaczej niż dziś. Nie było 
Stanów zjednoczonych i Rosji. 
Największym imperium było Ce-
sarstwo Wschodniorzymskie 
ze stolicą w Bizancjum. Rządził 
nim wybitny monarcha – ce-
sarz Justynian. Oprócz Bizancjum 
w światowej grze liczyły się jeszc-
ze Persja (wówczas nazywana 
Królestwem Partów) oraz odległe 
Chiny. W tym ostatnim kraju, 
w IV wieku przed narodzinami 
Chrystusa rozpoczęto produkcję 
najdroższego materiału – jedwabiu. 
Dość szybko spotkał się z uznaniem 
w Europie, dokąd wiódł słynny jed-
wabny szlak. Niestety transport jed-
wabiu był blokowany przez Persów. 
Ci ustanawiali wysokie podatki lub 
zwyczajnie nie przepuszczali kara-
wan do Europy.

Cesarz Justynian otworzył dwie 
nowe trasy handlowe. Jedna z nich 
wiodła przez Krym do środkowej 
Azji. Druga, bardziej niebezpieczna, 
przez Etiopię, następnie ocean do In-
dii. Niestety nowe trasy nie zdawały 
egzaminu. Cesarz postanowił 
zadziałać. Namówił poprzez 
pośredników dwóch nieznanych 
z imienia mnichów bizantyjskich, 
którzy byli misjonarzami do Indii. 
Zadaniem duchownych było prze-

dostanie się do Chin i wykradzenie 
larw jedwabnika morwowego – 
motyla, z którego poczwarek wyt-
warzany jest jedwab. Mnisi mieli 
również zgłębić techniki hodowli 
owadów. W 552 roku duchowni 
wyruszyli do Chin. Po drodze mus-
ieli pokonać Morze Czarne, Kaukaz 
i Morze Kaspijskie.

Celem było miasto Sogdia w dz-
isiejszym Tadżykistanie. Wówczas 
był to ważny punkt na jedwabnym 
szlaku. Znajdowały się tu także 
wielkie hodowle jedwabników. Mni-
si po krótkim pobycie dowiedzieli 
się, że poczwarki jedwabników są 
bardzo wrażliwe i nie przeżyłyby 
trudnej i długiej drogi do Europy. 
Postanowili więc wykraść larwy 
motyli w formie jajeczek. Ukryli je 
w spreparowanych bambusowych 
laskach. W tych samych laskach 
ukryli liście morwy oraz nasiona 
drzewa morwowego. Jedwabnik 
żywi się właśnie liśćmi tego spe-
cyficznego gatunku. W końcu 
mnisi wrócili do Europy. Ich podróż 
trwała dwa długie lata, ale stała się 
przyczyną rozkwitu Bizancjum.

Wkrótce po powrocie Cesarz 
nakazał otworzyć hodowle jedwab-
ników w kilku miastach imperium. 
Justynian dzięki kradzieży stał się 
monopolistą jedwabnym na całą 

Zachowany fragment jedwabnej szaty wykonanej w Bizancjum
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Ostatni list do króla
20 lutego 1793 roku w Lipnie zebrała się szlachta 
ziemi dobrzyńskiej, by wystosować ostatni z listów 
do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W omawianym okresie Pol-
ska była krajem w zasadzie bez-
bronnym. Już na początku 1792 
roku zapadła decyzja o inter-
wencji w Polsce po tym jak rok 
wcześniej uchwalono Konstytucję 
3 Maja. Dokument przekształcał 
Rzeczpospolitą w nowocześniejsze 
państwo i niszczył jej skostniałe 
struktury. 23 stycznia 1793 roku 
w odległym Petersburgu Rosjanie 
i Prusacy podpisali dokument – 
umowę dotyczącą drugiego rozbioru 
Polski. Wieści rozniosły się szybko. 
Prusacy mieli zająć Wielkopolskę 
oraz Toruń. Wojska pruskie podeszły 

pod ziemię dobrzyńską. Właśnie 
na te wydarzenia dopowiadał list 
szlachty z Lipna z 20 lutego 1793 
roku.

Wynika z niego, że wojska 
pruskie znajdowały się na całej zi-
emi dobrzyńskiej. Dowódca wojska 
pruskiego miał zwołać do Lipna 
zjazd szlachty i oświadczyć o swoich 
oczekiwaniach. Nakazał on wydanie 
wszystkich polskich patriotów, 
którzy zbiegli na ziemię dobrzyńską 
po pierwszym rozbiorze. Dodatkowo 
wojsko pruskie miało zostać zaopa-
trzone z każdego z powiatów w 200 
czterokonnych fur. Domyślano się, 

żę są to pojazdy przygotowane do 
wywożenia ludzi.

– „Jeżeli więc takowy zabór 
ludzi do kraju Pruskiego miał 
nastąpić, Ziemia Dobrzyńska 
zostałby bezludną, ile poddani 
właściwi Ziemi w większej ni-
erównie liczbie do kraju Pruskiego 
pouciekali i tam osiedli” – czytamy 
w liście. Nadzieja pokładana w kró-
lu zawiodła. Monarcha nie miał 
zresztą niemal żadnych możliwości 
obrony uciskanych ziem.

7 kwietnia 1793 roku władze 
pruskie oficjalnie włączyły Toruń 
i okolice do swojego państwa. 
Obowiązki względem wojsk prus-
kich nieco zelżały, ale przez kole-
jnych kilkanaście lat przemarsze 
kolejnych armii wyniszczały nasze 
okolice.

(pw)

Kant na maśle
Okres tuż po II wojnie światowej był bardzo 
trudny pod względem gospodarczym. Nie brakło 
także sprytnych handlowców np. niejaka Mię-
sko z Lipna.

XX wiek

Chyba każdy widział archiwal-
ny występ kabareciarzy Laskowi-
ka i Smolenia, którzy w okresie 
PRL w jednym ze skeczów chcieli 
sprzedawać malowane ziemniaki 
jako pomidory. Pomysły tego typu 
zdarzały się po II wojnie światowej 
dość często. Głośna stała się sprawa 
lipnowskiej przekupki nazwiskiem 
Mięsko.

Sprzedawała ona masło na-
dziewane i to gęsto całymi go-
towanymi kartoflami pod cienką 
powłoką tłuszczu. Kartoflane masło 
sprzedawała po okazyjnej cenie 180 
zł i zarabiała na tym krocie. Wpadła 
podczas jednego z targów w To-
runiu. Skazano ją na 4 lata ciężkiego 
więzienia. Ówczesne władze nie 

mogły tolerować tego typu oszustw, 
ponieważ mogły one doprowadzić 
do niepokojów społecznych.

W tych samych dniach rolnicy 
z lipnowskiego musieli dostarczyć 
świadczenia rzeczowe w postaci 
zbóż dla państwa. Kilku, którzy się 
opierali, ukarano aresztem. W in-
nym rejonie kraju, w Sosnowcu, 
w tym samym dniu co Mięsko ska-
zano na 5 lat wiezienia Aleksan-
dra Jerzmanowskiego – referenta 
zbożowego, który miał dopuścić się 
zaniedbań, w wyniku których zep-
suciu uległo 27 ton zboża. Podobnych 
przypadków było wiele więcej.

(pw)
fot. (ilustracyjne)

Wiec niezgody
Niemal od zakończenia wojny polsko-bolszewic-
kiej w Polsce rozgorzała walka polityczna. Toczyła 
się nie tylko w Warszawie, ale i na prowincji. Dziś 
nieco więcej o zgryźliwej relacji z jednego z wieców 
wyborczych jaki odbył się w 1921 roku w Skępem.

XX wiek

Europę. Jednocześnie podupadły 
gospodarki Persji i Chin, które 
straciły rynki zbytu. Jedwabniki 
były podstawą ekonomii Bizancjum 
przez kolejne 600 lat. Można pokusić 
się o porównanie z ropą naftową, 
która obecnie daje wielkie zyski 
krajom regionu Zatoki Perskiej. Jed-
wabne szaty barwione na cesarską 
purpurę były zarezerwowane tylko 
dla najwyższych dostojników Bi-
zancjum. Kolor o którym mowa 
to dibromoindygo. Uzyskiwano go 
z wydzieliny ślimaków morskich 
z rodziny rozkolców.

Handel jedwabiem był ściśle 
kontrolowany przez państwo. Z jed-
wabnych nici wyrabiano również 
cudowne dywany. Przedstawiały 
sceny historyczne i wiele z nich 
dotrwało do dziś. Cieszą oko i są 
znakomitym źródłem wiedzy dla 
historyków. Wyroby jedwabne 
były podarunkami dla władców, 
którzy przybywali na cesarski 
dwór. Nawet gdy bizantyjski jedwab 
zalewał europejskie dwory, wciąż 
popularny był materiał z Chin. Był 
on uważany za bardziej delikatny 
i wyjątkowy. Przez to osiągał wyższe 
ceny i jedwabny szlak mógł istnieć. 
Nawet do dziś w północnej Grecji 
istnieją hodowle jedwabnika, które 
powstały jeszcze w czasach bizan-
tyjskich.

W 1147 roku podczas jednej 
z wypraw krzyżowych król Roger II 
z Sycylii zdobył dwa największe cen-
tra produkcji jedwabiu w Bizancjum. 
Zdołał otworzyć swoje hodowle na 
Sycylii i w Italii. OD tamtego czasu 
centrum produkcji i handlu jedwa-
biem europejskim przeniosło się 
do Italii. Historia zatoczyła koło, 
ponieważ ponownie jedwabniki 
i morwy zostały wykradzione.

(pw)

W 1921 roku trwały już przy-
gotowania do pierwszych nor-
malnych wyborów do sejmu. Na 
placu boju pozostawały dziesiątki 
partii – od tych, które liczyły sobie 
kilkudziesięciu członków – po pol-
ityczne molochy. W lipnowskim 
walka toczyła się między rożnymi 
odmianami Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, a ultraprawicowym 
Związkiem Ludowo Narodowym, 
którego członków i sympatyków 
nazywano zwyczajowo endekami. 
Obie strony nie przepadały za 
sobą. Walka toczyła się także pod-
czas wieców wyborczych. Chodziło 
o to, by nie dopuścić do wiecu lub 
względnie rozbić go poprzez zrobi-
enie awantury.

Jeden z takich wieców odbył 
się 21 sierpnia 1921 roku w gmachu 
szkoły ludowej w Skępem. Zorga-
nizowali go endecy. Co działo się 
później? Głos oddamy korespon-
dencji Gazety Toruńskiej, która 
niezbyt obiektywnie opowiedziała 
o tym zebraniu. Warto jednak 
zgłębić się w ten tekst, by poznać 
język polityki lat 20.:

– „Kiedy mała grupka zwolen-
ników się zebrała, zamknięto drz-
wi na klucz, zatarasowano wejście 
i wśród ciasnego kółka zwolen-
ników dano upust wymysłom, 
oszczerstwom na rzecz ludowców. 

Właściciel tego lokalu i domu 
chciał się dostać na wiec, a że jako 
nienależący do endeków wejście 
miał wzbronione. Wywiązała 
się awantura, rezultatem czego 
w drodze laski no i strachu wpuszc-
zono gospodarza na zebranie. 
Za nim przedostało się jeszcze 
ośmiu również nie należących 
do wiernych. Stopniowo wiec en-
decki topniał, bo zaczęli napływać 
ludzie, którzy się z nimi nie godzi-
li. Rezultat wiecu był mizerny. Nie 
pomogło i to, że urządzili endecy 
zebranie w czasie rekolekcji mis-
jonarskich i choć tłumy zebrały 
się do kościoła, to po to, aby się 
modlić, a nie wiecować”.

Mimo zjadliwości tekstu en-
decja zdobyła sporo głosów w wyb-
orach 1922 roku.

(pw)



W miniony czwartek odby-
ły się ostatnie zajęcia zimowe 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Uczestnicy spotkania podsumo-
wali biblioteczne atrakcje i zapla-
nowali, wspólnie z bibliotekarkami 
Dorotą Trojanowską i Iwoną Ko-
walską, ciekawe spotkania wśród 
książek podczas wakacji.

– Ja na pewno będę przycho-
dził na zajęcia podczas wakacji 
– deklaruje Janek. – A ja nie wy-
obrażam sobie żadnych ferii ani 
wakacji bez czwartkowych spo-
tkań w bibliotece – dodaje Basia.

Takie deklaracje mówią same 
za siebie. Bibliotekarze po raz ko-
lejny stanęli na wysokości zada-
nia i zapewnili bogatą ofertę zajęć 
dla wypoczywających w mieście 

uczniów. Po ubiegłotygodniowym 
spotkaniu z kominiarzem tym ra-
zem dzieci rozmawiały z pracow-
nikiem Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Lipnie i poznały 
w teorii i praktyce zasady prawi-
dłowej segregacji śmieci. Były też 
upominki, czytanie książek, zaba-
wy i gry, także planszowe, zajęcia 
plastyczne i integracja oraz…nie-
spodzianki.

– Ferie w bibliotece dobie-
gły końca i w związku z tym na 
uczestników zajęć czeka wyjąt-
kowa niespodzianka – oznajmiła 
w czwartkowe południe Iwona 
Kowalska. – Dzięki wsparciu fi-
nansowemu Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie i grze ak-
torów amatorów na scenie nasze-

go kina Nawojka w lipnowskich 
jasełkach, w tym mojej, możemy 
wybrać się do restauracji „Czary 
mary” na pyszną pizzę.

Iwona Kowalska w tym roku 
z powodzeniem zadebiutowała 
w lipnowskim przedstawieniu 
bożonarodzeniowym wystawia-
nym aż trzykrotnie na scenie Na-
wojki rolą damy. Dochód z jasełek 
tradycyjnie przeznaczany jest na 
zajęcia dla dzieci.

W bibliotece zajęcia udały się 
na szóstkę, dobry humor dopisy-
wał, a pizza smakowała wyśmie-
nicie. Oprócz rozkosznych chwil 
dla podniebień wizyta w restau-
racji była doskonałą lekcją savoir 
vivre przy stole.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– Ale puszne – mówią dzieciaki

Restauracja i obsługa przypadły młodym do gustu

Degustacja upragnionej pizzy

Bibliotekarki służyły pomocą

Jedzenie czas zacząć To były udane ferie z biblioteką

Widać, że ferie były udane

Lekcja savoir vivre
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Smaczny finał ferii
LIPNO  22 lutego uczestnicy zajęć i bibliotekarze podsumowali tegoroczne zajęcia zimowe przygotowane 
przez miejską książnicę publiczną. Była pogadanka o ochronie środowiska, prezenty i… wypad do restau-
racji na pizzę



Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

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

Sprzedam 2ha ziemi, 2ha lasu, 1ha łąki 
przy trasie Lipno-Płock, narzędzia do 
c360, tel.661 357 854 po 15
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Drewno/Węgiel

R E K L A M A  W  C L I

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

Kupię/Sprzedam
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Integracja w bibliotece
GMINA LIPNO  W feryjne wtorki i środy uczestnicy zajęć zi-
mowych zorganizowanych w książnicy w Karnkowie szlifowali 
zdolności manualne, wykonując plastyczne dzieła sztuki, sur-
fowali w internecie, czytali, ale przede wszystkim integrowali 
się w 17-osobowej grupie

Byłam w Bydgoszczy, teraz przychodzę do bibliteki na ciekawe zajęcia 
– mówi Marlena

Filia biblioteczna w Karnko-
wie w ferie pękała w szwach. A  to 
wszystko z racji zajęć zimowych 
odbywających się dwa razy w ty-
godniu przez cały dwa tygodnie 
lutego.

– Zapisało się 17 dzieci – 
mówi bibliotekarka Elżbieta Su-
lecka. – Dzieci przychodzą chęt-
nie i doskonale się integrują. Dla 
każdego znajdujemy dobrą ofer-
tę, a że wszyscy się już tu dobrze 

znamy, bo przychodzą na zajęcia 
stali bywalcy naszej biblioteki, to 
elastycznie dostosowuję ofertę do 
potrzeb naszych młodych gości. 
Cieszę się, że dzieci przychodzą 
do nas i entuzjazmem reagują na 
ofertę. Integrujemy się, bawimy 
w bibliotece i na powietrzu, w za-
leżności od pogody. Królują gry 
planszowe, zajęcia plastyczne, 
chłopcy okupują komputery.

To pierwsze zimowe zaję-

cia w nowej siedzibie biblioteki 
w Karnkowie, która z racji prowa-
dzonych w dotychczasowej sie-
dzibie prac adaptacyjnych na po-
trzeby przedszkola zlokalizowana 
jest obecnie w szkole. Atmosfera 
jak zwykle w książnicy publicznej 
w Karnkowie jest iście rodzinna, 
a zajęcia pożytecznie wypełniają 
czas uczniów odpoczywających 
od nauki.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Zajęcia w bibliotece i wyjazd do Rypina wypełniały 
moje ferie - mówi OliwiaChłopcom dopisywał humor

Odpoczywam od szkoły i nie nudzę 
się w domu – mówi Wiktoria
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Wszystko dla dzieci
GMINA LIPNO  24 dzieci z Radomic i okolic w lutowe po-
niedziałki, wtorki i czwartki uczestniczyło w zimowej akcji 
„Ferie z biblioteką” przygotowanej przez bibliotekę publicz-
ną i świetlicę wiejską

– Wszystkie zajęcia są wspa-
niałe, przychodzę na każde spo-
tkanie i jestem bardzo zadowo-
lona – opowiada Zosia. – Każde 
zajęcia zaczynamy od turnieju 
w układaniu puzzli, jak na razie 
ja jestem mistrzynią – dodaje 
Zuzia.

Dzieci miały w czym wy-
bierać, bo pracownicy bibliote-
ki i świetlicy przygotowali sze-
roki wachlarz atrakcji. W każdy 
lutowy poniedziałek, wtorek 
i czwartek świetlica w Radomi-

cach wypełniała się po brzegi. 
Chłopcy wybierali zajęcia spor-
towe, dziewczynki – artystycz-
ne. Były też spotkania tema-
tyczne, akcja „Bezpieczne ferie” 
zorganizowana przez strażaków, 
policjantów i ratowników wod-
nych, zabawa taneczna na za-
kończenie karnawału, zumba, 
warsztaty taneczne, wspólne 
czytanie. Wszystkim dopisywały 
humory.

– Przygotowaliśmy dla dzie-
ci zajęcia plastyczne, ruchowe, 

sportowe, powodzeniem cieszy 
się tenis i piłkarzyki oraz ukła-
danie puzzli, ale zdecydowanie 
króluje w te ferie u nas skakan-
ka – mówi bibliotekarka Ewa 
Konczalska. – W tegorocznej ak-
cji uczestniczy 24 dzieci.

Jak widać, dzieci z Radomic 
i okolic równoważą ruch i zaba-
wy umysłowe, a przy tym do-
skonale bawią się i integrują pod 
okiem bibliotekarzy.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji

To są wspaniałe ferie - mówią Tosia i Nikolka

Adaś i Kacper rozgrywają jak na boisku

Zacięty mecz ping-ponga Miłośników puzzli też było sporo

Szkoła pełna talentów
Na zakończenie karnawału uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Wólce zaprezentowali zaproszonym go-
ściom swoje talenty muzyczne.

Gmina Skępe

Julia Gabryszewska i Weroni-
ka Wiśniewska zachwyciły zdol-
nościami muzycznymi, prezen-
tując tym razem swój warsztat 
instrumentalny, a przedszkolaki 
i uczniowie klasy pierwszej za-
prezentowali licznie przybyłym 
gościom taniec nowoczesny do 
rytmu modnego przeboju „Despa-
sito”. Publiczność była zachwyco-
na i owacjami nagrodziła uczniów. 
Szkoła w Wólce znana jest z pielę-
gnowania tradycji i promowania 
talentów każdego, kto z placówką 
jest lub związany i występy dzie-

ci uzupełnił występ recytatorski 
byłej pracownicy miejscowej pod-
stawówki.

– W wierszu Marii Konopnic-
kiej „W piwnicznej izbie” pięknie 
zaprezentowała się pani Krystyna 
Belczyńska – mówi nauczycielka 
Martyna Sobecka.

Mieszkańcy Wólki i okolic już 
czekają na kolejne występy uta-
lentowanych uczniów i seniorów, 
a my chętnie będziemy o nich in-
formować.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane
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Była też praktyka

Dzieci słuchały uważnie

Strażak prezentował czujnik czadu

Wyposażenie przydatne na lodzie

Lekcja przechodzenia przez jezdnię

Promocja bezpiecznych zachowań zapewniona

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Lipnie Katarzyna 
Sobocińska, Krystian Jaworski 
i Krzysztof Kośmider uwrażliwili 
w miniony wtorek uczestników za-
jęć bibliotecznych w Jastrzębiu na 
drogowe zagrożenia. Mówili o pra-
widłowym przechodzeniu przez 
jezdnię i noszeniu odblasków.

– Przed przejściem patrzymy 
w lewo, w prawo i znowu w lewo 
i dopiero przechodzimy na drugą 
stronę po dokładnym upewnie-
niu się, ze nie nadjeżdża żaden 
samochód – podsumowują lekcję 
teoretyczno-praktyczną dzieci. – 
Wiemy też, że tylko dzięki odbla-
skom jesteśmy z daleka dobrze 
widoczni i bezpieczni.

Każde dziecko do 150 cm 
wzrostu musi w samochodzie 
być przewożone w foteliku lub na 
podstawce. Tylko wtedy jest bez-
pieczne.

– Nad wodę możemy iść tyl-
ko z osobami dorosłymi – prze-
strzegał dzieci ratownik Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego w Lipnie Sławomir Kra-

jewski. – Pamiętać należy, że lód 
nigdy nie jest bezpieczny, a wcho-
dzić na niego można tylko w od-
powiednim zabezpieczeniu i wy-
posażeniu.

Dobrze mieć przy sobie raki 
lodowe, kolce lodowe, gwizdek. Po 
wejściu na lód stąpać nogami by 
sprawdzać cały czas, czy tafla nie 
załamuje się. Trzeba też znać tele-
fony alarmowe i sposoby udziela-
nia pomocy.

– Samo zadzwonienie po po-
moc już jest udzieleniem pomo-
cy – mówi Sławomir Krajewski. 
– Gdy zauważymy, że ktoś wpadł 
pod lód, natychmiast należy we-
zwać pomoc. Po wyłowieniu na-
leży zdjąć mokre ubranie i podać 
ciepły płyn, ale nigdy nie może być 
to alkohol.

Dzieci zapamiętały numer do 
WOPR-u -601 100 100 oraz przy-
pomniały numery alarmowe stra-
ży, policji i pogotowia ratunkowe-
go, czyli 112 lub 998, 997 i 999.

– By zabezpieczyć się przed 
zaczadzeniem, należy wzywać 
kominiarza do czyszczenia wen-

tylacji i kominów oraz wyposa-
żyć nasze domy w czujniki czadu 
– mówił Patryk Szajgicki z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lipnie. 
– Czad jest gazem bezwonnym, 
powstaje w wyniku niedostatku 
tlenu przy spalaniu. Kratki wen-
tylacyjne w naszych mieszkaniach 
nie mogą być zastawione i po-
winny być sprawdzane przez ko-
miniarza co najmniej raz w roku. 
Objawami zatrucia tlenkiem węgla 
są: osłabienie, senność. Wtedy na-
tychmiast trzeba otworzyć okna, 
opuścić pomieszczenie. Uchronić 
nas może jednak czujnik tlenku 
węgla i dlatego warto przezna-
czyć na zakup takiej czujki swoje 
kieszonkowe. Dzieci dowiedziały 
się, że w wyniku zatrucia czadem 
rocznie umiera około 100 osób.

W zimowych spotkaniach 
w bibliotece w Jastrzębiu uczest-
niczyło 20 dzieci. Oprócz wtorko-
wej lekcji bezpieczeństwa były gry, 
zabawy, zajęcia plastyczne i zum-
ba. Nad przebiegiem akcji czuwała 
Ilona Wiśniewska.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

to były bezpieczne ferie
GMINA LIPNO  20 lutego uczestnicy zajęć zimowych zorganizowanych przez bibliotekę publiczną w Ja-
strzębiu spotkali się na pogadance z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, stra-
żakami i policjantami
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Kolejny laur Wojciecha Bógdała
SPORTY LOTNICZE  Tłuchowianin Wojciech Bógdał, pilot Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku, po raz 
drugi został laureatem najbardziej prestiżowej nagrody lotniczej w Polsce

Aktualna tabela
Lp. Nazwa Mecze Pkt. Z P R Bramki

1. GMINA LIPNO 5 13 4 0 1 30:8

2. TERAZLIPNO 5 12 4 1 0 22:11

3. WOPR LIPNO 5 10 3 1 1 25:13

4. CANNABIS 6 7 2 3 1 17:18

5. AUTO KOMIS LEWICCY 5 5 1 2 2 15:15
6. TUTTI  FRUTTI 5 4 1 3 1 19:31
7. LUDKI 5 0 0 5 0 1:33

Dwa lata temu Wojtek zo-
stał uznany najlepszym pilotem 
sportowym w kraju po zdoby-
ciu mistrzostwa świata w slalo-
mach motoparalotniowych. Tym 
razem podczas Balu Lotników 
i Obronności Polskiej, który miał 
miejsce w Krakowie, Wojtek Bóg-
dał otrzymał kolejną, już drugą 
nagrodę za zdobycie złotego me-
dalu podczas The World Games 
2017 we Wrocławiu oraz złote-
go medalu Mistrzostw Europy 
w Czechach. Młody tłuchowia-
nin ustąpił pierwszego miejsca 
tylko Sebastianowi Kawie, który 
w ubiegłym roku wygrał wszyst-
kie zawody, w których starto-

wał, zdobywając mistrzostwo 
świata w kategorii szybowców 
15-metrowych i 13,5-metrowych. 
Zdobył także tytuł mistrza Eu-
ropy oraz zwyciężył w grand prix 
rozgrywanym w Andach.

– Niezmiernie cieszę się z tej 
nagrody, tym bardziej, że jest 
ona przyznawana przez eksper-
tów cywilnej i wojskowej branży 
lotniczej za rzeczywiste dokona-
nia na arenie sportowej. Moto-
paralotniarstwo po raz pierwszy 
zagościło na The World Games. 
Zdobyłem tam pierwszy złoty 
medal dla Polski, później swo-
ją dobrą formę potwierdziłem, 
wygrywając Mistrzostwa Europy 

w Czechach. W 100% wykonałem 
założony plan na ten rok. Przede 
mną kolejne wyzwanie: Mistrzo-
stwa Świata w Tajlandii, które 
odbędą się na przełomie kwiet-
nia i maja. Trzymajcie kciuki – 
mówi Wojciech Bógdał.

Bal Lotników i Obronności 
Polskiej organizowany jest już od 
23 lat. W tym roku w organizacji 
imprezy Agencję Lotniczą Altair, 
Muzeum Wojska Polskiego, Ae-
roklub Polski i Skrzydlatą Polskę 
wspierały także firmy związa-
ne z polskimi siłami zbrojnymi 
m. in. PZL Mielec czy Lockheed 
Martin.

(ak), fot. nadesłane

Tenis stołowy

Liderzy nie zwalniają tempa!
51 zawodników wzięło udział w trzecim turnieju z cyklu Grand Prix Wichowa, 
który został rozegrany 18 lutego w Zespole Szkół w Wichowie.

W obydwu kategoriach zwy-
ciężyli zawodnicy liderujący w kla-
syfikacji generalnej. W kategorii 
open Mirosław Narowski (Fala 
Nowy Duninów) pokonał w finale 

swojego klubowego kolegę Piotra 
Milczarskiego. Za nimi uplasowali 
się: Grzegorz Ziółkowski (Gwiazda 
Bydgoszcz), Marcin Chojnicki (LZS 
Jastrzębie), Andrzej Frąckiewicz 

(Boniewo) i Paweł Jędrzejczak (Fala 
Nowy Duninów).

W grupie zawodników 45+ 
ciągle niepokonany w tym sezo-
nie pozostaje Robert Różyński 
(Borówno), który w finale nie bez 
trudu pokonał 3:2 Jarosława Poli-
towskiego (Płock). W grze o trze-
cie miejsce również 3:2 Grzegorz 
Dzioba (Aleksandrów Kuj.) wygrał 
w Jarosławem Prykowskim (LZS 
Wichowo). Tuż za nimi znaleźli się: 
Paweł Mikucki (Fala Nowy Duni-
nów) i Krzysztof Skowroński (Go-
stynin).

Czwarty, ostatni już turniej 
Grand Prix Wichowa oraz podsu-
mowanie całego cyklu odbędzie 
się 25 marca 2018.

(ak), fot. nadesłane

Piłka nożna

Gościli piłkarzy Wisły Płock
Niecodzienne spotkanie miało miejsce w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Tury-
styki. W ramach „Sportowych Ferii” odbył się trening z piłkarzami Wisły Płock.

Giorgi Merebashvili i Oskar Za-
wada zaszczycili swoją obecnością 
dzieci biorące udział w Sportowych 
Feriach z DCSiT. Pierwszy z nich to 
reprezentant Gruzji występujący 
na pozycji skrzydłowego, drugi to 
nowy nabytek Nafciarzy, młodzie-
żowy reprezentant Polski, grający 
na pozycji napastnika. Obaj przyje-
chali do Dobrzynia nad Wisłą z Se-
bastianem Wicińskim, aby wspólnie 
z dziećmi odbyć trening piłki noż-
nej.

Wyjątkowych gości powitał 
dyrektor DCSiT Stanisław Niekraś. 
Następnie do głosu doszły dzieci, 
które zadawały piłkarzom pytania 
dotyczące ich kariery. W dalszej 
części zawodnicy przeprowadzili 

ogólnorozwojową rozgrzewkę, by 
chwilę później przystąpić do ćwi-
czeń z piłkami, które koordynował 
Piotr Wyszyński. Dzieci ćwiczyły m. 
in. strzały, grę 1x1 czy prowadzenie 
piłki. Całość zwieńczyły wspólne 
mecze, w których aktywny udział 
wzięli oczywiście piłkarze z Płocka. 

Na koniec można było jeszcze zdo-
być autografy oraz zrobić zdjęcia. 
Kierownictwo i pracownicy DCSiT 
dziękują Wiśle Płock za przyjazd 
i wspólne zajęcia, które na pewno 
pozostaną w pamięci najmłodszych 
piłkarzy z Dobrzynia nad Wisłą.

(ak), fot. DCSiT

Gmina Lipno 
wygra LLH?
W niedzielę 25 lutego odbyła się VI kolejka Lipnow-
skiej Ligi Halowej 2018. Przed ostatnią kolejką naj-
bliżej mistrzostwa jest Gmina Lipno, która ograła aż  
13:1 Tutti Frutti. Lider ma punkt przewagi nad Te-
razlipno i to mecz między tymi ekipami zdecyduje 
o pierwszym miejscu.

Piłka nożna

Ludki wycofały się z ligi. Po 
rozegraniu wszystkich spotkań 
odbędzie się zakończenie ligi: 
wręczenie dyplomów i pucharów 

WYNIkI VI kOLEjkI:

WOPR Lipno – Auto Komis Lewiccy 
3:3
Gmina Lipno – Tutti Frutti 13:1
Cannabis – Ludki 5:0 (walkower)
Pauza – Terazlipno

OSTaTNIa VII kOLEjka 
OdbędZIE SIę 04.03 bR. (NIEdZIELa):

9.45 Tutti Frutti – WOPR Lipno
10.30 Gmina Lipno – Terazlipno
Auto Komis Lewiccy – Ludki 5:0 (walkower)
Pauza – Cannabis

NajLEPSI STRZELCY PO VI 
kOLEjCE:

7 – Majewski Damian, Wilmański 
Wiktor, Lewicki Bartek, Małkowski 
Damian, Słupecki Maciej
5 – Wawszczyk Jakub, Szpanelew-
ski Krystian, Bartczak Mateusz

dla najlepszych drużyn oraz na-
gród indywidualnych.

(ak)


