
Tak w ubiegły czwartek mieszkańcy łatali drogę w Rumunkach Czerskich
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W ostatnim tygodniu otrzy-
mywaliśmy wiele telefonów z róż-
nych gmin z prośbą o interwencje 
w sprawach dróg gminnych. Jedny-
mi ze zgłaszających pilną sytuację 
byli mieszkańcy Czerskich Rumu-
nek. – Płacimy podatki jak wszyscy 
i żądamy, aby drogi gminne były 
przejezdne. Dzwoniliśmy wiele 
razy do gminy. Obiecywano nam, 
że pracownik przyjedzie obejrzeć 
drogę i nic. Mieszkamy z dziećmi 
i osobami starszymi. Jeśli odpukać, 
stanie się coś złego, karetka do nas 
nie dojedzie – mówi Karol Gust z 
Czerskich Rumunek.

Do mieszkańców tej małej wsi 
pojechaliśmy w ubiegły czwartek. 
Istotnie około kilometrowy od-
cinek drogi gminnej wymaga na-
prawy. W dwóch-trzech miejscach 
praktycznie nie ma przejezdności. 
Ludzie ratują się, jeżdżąc po pry-
watnej łące. Próbują też na wszel-
kie sposoby sami łatać dziury, 
czego byliśmy świadkiem. Sprawa 
dróg jest obecnie wyjątkowo new-
ralgiczna i wbrew skargom naszych 
Czytelników gmina zapewnia, że 
dokłada wszelkich starań, by po-
prawiać jakość traktów.

– Znam tę sprawę i reaguję na 
bieżąco – mówi wójt Tadeusz Wie-

wiórski. – Tam dodatkowym pro-
blemem jest odpływ komunalny 
z posesji, przez co dodatkowe ilości 
wody zalewają drogę. Jutro (z wój-
tem Wiewiórskim rozmawialiśmy 
w poniedziałek 19 marca – red.) na 
pewno będziemy tam interwenio-
wać.

W tym miejscu trzeba pod-
kreślić, że gmina Wielgie ma do 
utrzymania aż 200 km dróg grun-
towych. Tak więc nawet przy du-
żych nakładach trudno jest zacho-
wać wszędzie należyty stan. Dobra 
wiadomość dla mieszkańców jest 
taka, że pojawiają się dodatkowe 
pieniądze na ten cel. – Mamy już 
rozstrzygnięty przetarg o warto-
ści 250 tys. zł na zakup materiału 
do nawożenia dróg. Ogłosiliśmy 
kolejny przetarg na zakup gruzu 
betonowego. Dodatkowo wynaj-
mujemy maszyny do kruszenia 
na gruz własnych materiałów. Na 
najbliższej sesji będę przekonywał 
radnych do przesunięcia kolejnych 
170 tys. zł na drogi – dodaje Wie-
wiórski.

Mieszkańcom pozostaje wie-
rzyć w zapewniania wójta i czekać 
aż ich drogi będą sukcesywnie na-
prawiane.

Tekst i fot. (ak)

To musiało być jak przysło-
wiowy grom z jasnego nieba. 
Około godziny 3.15 zamaskowani 
sprawcy bez problemu włamali 
się do budynku NCL. Po sforso-
waniu drzwi wejściowych udali 
się w kierunku salonu jubilerskie-
go. Stamtąd błyskawicznie zabrali 
szuflady z drogocenną biżuterią. 
Ukradli pierścionki, naszyjniki, 
kolczyki. Trudno w krótkim czasie 
po napadzie dokładnie oszacować 
straty, ale wiadomo, że wyniosą 
minimum kilkaset tysięcy złotych, 
możliwe że nawet pół miliona.

– Do kradzieży z włamaniem 
doszło ok. godz. 3.15. Tak wynika 
z zapisu monitoringu, którym 
dysponujemy. Policjanci zabez-
pieczyli dowody, przesłuchiwa-
li świadków. Trwają czynności 

zmierzające do ustalenia spraw-
ców – mówi sierż. szt. Katarzyna 
Sobocińska z Komendy Powiato-
wej Policji w Lipnie.

Działania sprawców wskazują 
na to, że to zawodowcy w swo-
im przestępczym fachu. Mimo, 
że alarm w NCL zadziałał, oni nic 
sobie z tego nie robili i wynieśli 
łupy, szybko odjeżdżając z miej-
sca zdarzenia. Cała akcja trwała 
niespełna minutę!

Przed śledczymi niełatwe 
zadanie wytropienia zamasko-
wanych złodziei, ale są pewne 
poszlaki. Na monitoringu z ostat-
nich dni widać podejrzane oso-
by kręcące się po Nowym Cen-
trum Lipna. Nie jest tajemnicą, 
że zaplanowanie tak sprawnego 
napadu wymagało wcześniejsze-

go „wywiadu”. Nie ma informa-
cji o innych stratach. Widać, że 
sprawców interesowała wyłącz-
nie biżuteria.

Sytuacja jest pierwszą kra-
dzieżą na taką skalę, na obiek-
tach Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych w Lipnie, które jest 
zarządcą NCL. – Zdarzało się, że 
ginął drobny sprzęt elektrycz-
ny, ale nigdy nikt nie włamał się 
nam choćby do biura. Systemy 
alarmowe zadziałały prawidło-
wo. Natychmiast został wysłany 
sygnał do firmy ochroniarskiej, 
która jest na miejscu, w Lipnie. 
Włączyły się syreny, zaalarmo-
wana została policja. To wszystko 
na nic, bo gdy służby dojechały 
na miejsce, nikogo już nie było 
– przyznaje prezes PUK Marcin 
Kawczyński.

Sytuacja wskazuje tym bar-
dziej na działanie wykwalifikowa-
nych przestępców, bo po poko-
naniu zabezpieczeń NCL musieli 
sforsować także środki antywła-
maniowe jubilera. Jak widać, nie 
sprawiło im to trudności. Takie-
go napadu nikt się w Lipnie nie 
spodziewał, ale teraz wiadomo, 
że w NCL trzeba będzie przedsię-
wziąć dodatkowe środki bezpie-
czeństwa.

Tekst i fot. (ak)

Zuchwały napad 
na jubilera w NCL!

LIPNO  Kilku nieznanych sprawców włamało się w nocy z nie-
dzieli na poniedziałek do Nowego Centrum Lipna i okradło jeden 
ze sklepów jubilerskich. Straty mogą wynieść nawet pół miliona 
złotych! Poszlaki wskazują na akcję złodziei-zawodowców

Gmina Wielgie

Walczą o lepsze drogi
Marcowa aura jest dla nas dokuczliwa, ale jeszcze 
gorsza jest dla dróg. W wielu miejscowościach drogi 
gruntowe są nieprzejezdne. Mieszkańcy apelują o po-
prawę ich jakości, bo jak mówią, tak się nie da żyć.
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Rozbili grupę przestępczą
SkĘPe  Funkcjonariusze straży granicznej rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą 
o charakterze zbrojnym, o udział w której podejrzanych jest 8 cudzoziemców, w tym jej organizator. Człon-
kowie grupy usłyszeli zarzuty dotyczące produkcji, przemytu oraz dystrybucji znacznych ilości nielegalnych 
papierosów. Akcja ujęcia przestępców miała miejsce m. in. w Skępem

Trwające od kilku miesięcy 
czynności w sprawie, prowa-
dzone przez funkcjonariuszy 
Nadwiślańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej przy współpracy 
ukraińskich i mołdawskich służb, 

doprowadziły do rozbicia zorga-
nizowanej grupy przestępczej, 
wyspecjalizowanej w nielegalnej 
produkcji i dystrybucji wyrobów 
akcyzowych – głównie papiero-
sów oraz ich przemycie poza gra-

nice Polski. Trzon grupy stanowi-
ło 7 mężczyzn i jedna kobieta. Są 
to obywatele Ukrainy, Mołdawii, 
Rumunii i Gruzji. Wśród zatrzy-
manych jest organizator całego 
procederu, 50-letni obywatel 
Ukrainy. Niektórzy członkowie 
gangu są dobrze znani europej-
skim organom ścigania.

– Z zebranych materiałów 
wynika, że grupa przestępcza 
od maja 2017 roku, w ramach 
swojej nielegalnej działalności, 
wyprodukowała i wprowadziła 
do obrotu ponad 96 mln sztuk 
papierosów. Skarb Państwa z ty-
tułu należnych podatków mógł 
ponieść straty w wysokości co 
najmniej 100 mln zł – podaje 
Komenda Główna Straży Gra-
nicznej.

Akcja miała miejsce 13 marca 
br. na terenie woj. kujawsko-po-

morskiego, we Włocławku i Skę-
pem. Grupy realizacyjne weszły 
na 8 adresów zamieszkania oraz 
do hali przemysłowej, w której 
odbywała się regularna produk-
cja papierosów. Na miejscu funk-
cjonariusze zabezpieczyli znacz-
ne ilości papierosów oraz 2,5 tony 
tytoniu, a także kompletną linię 
produkcyjną, której wydajność 
szacuje się na ok. 60 tys. papie-
rosów na godzinę. W miejscach 
zamieszkania członków grupy 
przestępczej funkcjonariusze 
ujawnili nielegalne 4 sztuki broni 
palnej, 260 sztuk amunicji, dwa 
tłumiki oraz jeden granat bojo-
wy.

Wszyscy zatrzymani cu-
dzoziemcy przebywali na tery-
torium RP legalnie. W związku 
z popełnionym przestępstwem 
Straż Graniczna zweryfikuje za-

sadność ich pobytu w Polsce. 
Sprawę nadzoruje Prokuratura 
Okręgowa we Włocławku.

Zatrzymanym osobom pro-
kurator przedstawił zarzuty 
dotyczące udziału w zorganizo-
wanej grupie przestępczej o cha-
rakterze zbrojnym, za co grozi 
kara pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do 8 lat. Organizator 
dodatkowo usłyszał zarzut kie-
rowania grupą, co zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności na-
wet do lat 10.

Sąd Rejonowy we Włocławku, 
na wniosek prokuratora, w sto-
sunku do 7 zatrzymanych za-
stosował środki zapobiegawcze 
w postaci tymczasowych aresz-
tów i jeden środek wolnościowy 
w postaci poręczenia majątko-
wego w wysokości 200 000 zł.

(ak), fot. Nadwiślański OSG

Potrącenie na pasach
W ubiegły czwartek doszło do potrącenia pieszego na 
oznakowanym przejściu dla pieszych przy ul. Wojska 
Polskiego. 49-letnia kobieta trafiła do szpitala.

Lipno

Do zdarzenia doszło około 
godziny 18.25 na ulicy Wojska 
Polskiego w Lipnie, w ciągu dro-
gi krajowej nr 10.

– 64-letni mężczyzna jadąc 
oplem, wjechał na przejście dla 
pieszych i nie zauważył znajdu-
jącej się na nim 49-letniej ko-
biety. W wyniku tego zdarzenia 
kobieta doznała obrażeń i zo-

stała przewieziona do szpitala 
– mówi sierż. szt. Katarzyna So-
bocińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie.

Badanie alkomatem wyka-
zało, że kierujący był trzeźwy. 
Mundurowi zatrzymali męż-
czyźnie prawo jazdy.

(ak)
fot. KPP Lipno

Gmina Lipno

Na podwójnym gazie i nie tylko
W ubiegłym tygodniu lipnowscy funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowa-
dzili działania pn. „Trzeźwy kierujący”. W trakcie akcji mundurowi ujawnili dwie 
osoby, które wsiadły za kółko po alkoholu oraz kierującego pod działaniem środ-
ków odurzających.

W akcji wzięło udział 9 po-
licjantów, którzy skontrolowali 
stan trzeźwości u 571 kierują-
cych. W trakcie kontroli mundu-
rowi ujawnili dwie osoby, któ-
re pomimo spożycia alkoholu 
wsiadły za kierownicę. Badania 
stanu trzeźwości wykazały pra-
wie 2 promile i 0,26 promila. 
Kierującym zostały zatrzymane 
prawa jazdy.

– Około godziny 19.00 w Ra-
domicach funkcjonariusze za-
uważyli dziwnie zachowującego 
się kierującego. Mężczyzna je-

chał drogą K-67 osobowym audi 
wraz z dwójką dzieci. Na widok 
patrolu najpierw zjechał na po-
bocze, aby za chwilę włączyć się 
do ruchu, wjeżdżając w kolumnę 
jadących pojazdów. Stan trzeź-
wości kierującego nie budził 
zastrzeżeń, jednak zachowanie 
wskazywało, że mógł być pod 
działaniem środków odurzają-
cych – podaje sierż. szt. Kata-
rzyna Sobocińska z KPP Lipno.

W trakcie wykonywania 
czynności przez funkcjonariuszy 
mężczyzna oznajmił, że zaży-

wał marihuanę, co potwierdziło 
badanie. Mundurowi ujawnili 
również w schowku zawiniątko, 
w którym było 0,5 grama suszu 
roślinnego. Mężczyzna nigdy nie 
posiadał uprawnień do kierowa-
nia.

Za jazdę w stanie nietrzeź-
wości lub pod wpływem środ-
ków odurzających grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności, 
zakaz prowadzenia pojazdów 
od 1 roku do 10 lat oraz wysoka 
grzywna.

(ak), fot. KPP Lipno
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Powiat

Nowe wozy poświęcone
Tabor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie wzbogacił się o au-
tobus marki Scania. Ponadto pojazdy zyskały też dwie inne jednostki.

Nowa sieć szkół i zastrzeżeń
LIPNO  Radni miejscy uchwalili sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 
2018/2019. Oddział przedszkolny zniknie od 1 września ze szkoły nr 3. Kontrowersje wzbudziło pozostawie-
nie milusińskich w szkole nr 5

Autobus został zakupiony 
w drodze przetargowej za 713 
tys. zł brutto. Scania posiada 49 
miejsc siedzących i będzie obsłu-
giwać trasy cieszące się dużym 
zainteresowaniem pasażerów. 
Także dwie inne jednostki orga-
nizacyjne powiatu zyskały nowe 
pojazdy. Placówka Opiekuńczo–
Wychowawcza w Lipnie otrzy-
mała nowego dziewięcioosobo-
wego Opla Vivaro o wartości 110 
tys. zł zł brutto.

– Dzięki nowemu nabytkowi 
dzieci i młodzież przebywające 
w POW zyskają możliwość prze-
jazdów w większych grupach na 

zaplanowane i zorganizowane 
przez ich opiekunów wyjazdy 
i zajęcia. Usprawni to pod wzglę-
dem logistycznym pracę jed-
nostki, która już niedługo zyska 
również nowe budynki przy ul. 
Platanowej i Okrzei, budowane 
dzięki dofinansowaniu z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 – mówi 
starosta Krzysztof Baranowski.

Również Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Lipnie zyskał tak 
bardzo potrzebny pojazd do 
przewozu ludzi i sprzętu tj. 
Opel Movano Doka, wyposażony 

w skrzynię z podwójną kabiną 
dla 7 osób. Jest to bardzo dobre 
rozwiązanie z punktu widze-
nia optymalnego wykorzystania 
w pracy jednostki, która czuwa 
nad stanem i utrzymaniem dróg 
powiatowych. Samochód nie jest 
pojazdem fabrycznie nowym, 
jest to 2012 rocznik o wartości 52 
tys. zł.

W uroczystości przekazania 
uczestniczył ks. Henryk Koło-
dziejczyk z parafii pw. Błogosła-
wionego Michała Kozala w Lip-
nie, który dokonał poświęcenia 
pojazdów.

Tekst i fot. (ak)

– W związku ze zmianą orga-
nizacji szkół, które decyzją rządu 
stały się ośmioklasowymi, istnieje 
potrzeba dostosowania warunków 
lokalowych do liczby oddziałów – 
mówi Renata Gołębiewska, sekre-
tarz miasta. – W wyniku analizy 
podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu 
liczby oddziałów przedszkolnych 
w szkole nr 5 z dwóch do jednego 
oraz likwidację oddziału przed-
szkolnego w szkole nr 3. Organizacja 
pracy w szkole nr 2 pozostanie bez 
zmian. Dzięki temu rozwiązaniu 
szkoły zyskają dodatkowe pomiesz-
czenia, które zostaną zaadoptowa-
ne na sale lekcyjne. W oddziałach 
przedszkolnych w szkołach czekają 
miejsca tylko i wyłącznie na dzieci 
sześcioletnie, na pozostałe dzieci: 
trzy, cztero i pięciolatków czeka-
ją miejsca wolne w przedszkolach 
nr 2, nr 3 i nr 4. Zapraszamy, dys-
ponujemy wolnymi miejscami, 
wykwalifikowaną kadrą, kuchnią, 
a nie cateringiem. Opłaty są mini-
malne. Jesteśmy w stanie konkuro-
wać z placówkami niepublicznymi. 
Warto przyjść, zobaczyć i zapisać 
dziecko do naszych przedszkoli. 
Jesteśmy bardzo dobrze przygo-
towani do edukacji dzieci w wieku 

przedszkolnym.
„Piątka” nie ma warunków?
I tak, zgodnie z uchwaloną 

podczas sesji siecią, od 1 września 
w naszym mieście będą funkcjo-
nowały przedszkola: nr 3 na ulicy 
Włocławskiej i zespół przedszkoli 
na ulicy Różyckiego (przedszkola na 
Różyckiego i osiedlu Sikorskiego), 
a oddziały przedszkolne w szko-
łach nr 2 i nr 5.

– Słyszymy, że szkoły otrzy-
mają nowe sale lekcyjne, a przecież 
szkoła nr 5 nie ma takich warun-
ków – zauważa radny Jerzy Pie-
chocki. – Szkoła nr 3 zrezygnowała 
z zespołu przedszkolnego, a szkoła 
nr 5 ma gorsze warunki. Czy nie 
jest możliwe, by w jednej szkole nr 
2 byłyby trzy klasy, tym bardziej, że 
szkolenie edukacyjne dla zerówek 
jest ostatni rok, więcej tego w szko-
łach nie będzie? Dzieci do sześciu 
lat niech będą w przedszkolach. 
Wiemy, że szkoła nr 5 ma trudne 
warunki, wąskie korytarze, dzieci 
chodzą na dwie zmiany, a szkoła 
zostawia sobie oddziały jak pry-
watę. Czy dlatego, że to jest szkoła 
Jana Pawła II?

Zostały pięciolatki
W trójce zawsze były trzy od-

działy, ale w ubiegłym roku z led-
wością otworzono już tylko jeden 
oddział. Teraz przyjęć do takiego 
oddziału już nie będzie, a sale do 
tego przeznaczone zostaną wyko-
rzystane na świetlicę. W szkole nr 5 
władze zamierzały zrobić tak samo, 
ale z uwagi na to, że jest tam jesz-
cze czternaścioro dzieci pięciolet-
nich, które będą jeszcze raz uczyć 
się w tym oddziale jako sześciolat-
kowie, oddział zostanie na najbliż-
szy rok. Chodzi o to, by te dzieci nie 
wracały do przedszkoli, nie musiały 
szukać nowego miejsca na roczną 
edukację przedszkolną, tylko zosta-
ły w swojej szkole nr 5.

– Dla dobra szesnastu oddzia-
łów w szkole nr 5, które teraz uczą 
się do godziny szesnastej, należy 
walczyć o każdą izbę – dodaje sze-
fowa rady miejskiej Ewa Urbańska.

Sekretarz Gołębiewska zapew-
nia, że oddział przedszkolny w szko-
le nr 5 będzie już ostatni rok, a na-
uka obecnie trwa nie dłużej niż do 
godziny 14.25. Warto też zaznaczyć, 
że w szkole nr 3 dzieci, które będą 
jeszcze rok chodziły do oddziału 
przedszkolnego jest tylko pięcioro, 
a od najbliższego przedszkola szko-
łę nr 3 dzieli tylko uliczka, a więc 
i zmiana jest niewielka. W szkole 
nr 5 dzieci musiałyby dołączyć do 
przedszkola na Włocławskiej.

Nie znają realiów?
– Żeby mówić o szkole nr 5, 

trzeba znać sytuację tej placów-
ki – wyjaśnia dyrektor szkoły nr 
5 Marzena Zielińska. – Oddziały 
przedszkolne mieszczą się u mnie 
w dwóch pomieszczeniach, zajęcia 
rozpoczynają się o godzinie ósmej, 
a kończą o trzynastej. Nie ma 
zmianowości. W wyniku przeana-
lizowania sytuacji wiem, że część 

dzieci rozpocznie od września 
naukę w klasach pierwszych, ale 
czternaścioro zostanie w oddzia-
łach przedszkolnych. I teraz: gdyby 
tych oddziałów już nie było, to ja 
musiałabym rodziców poinformo-
wać, że mają znaleźć sobie miejsce 
w innym oddziale, w innej szkole 
lub przedszkolu. Prawo oświatowe, 
i to chcę podkreślić, mówi o tym, że 
jeżeli dziecko rozpoczyna edukację 
w danej szkole, ma ją kontynu-
ować. To nie jest tak, że jestem nie-
odpowiedzialnym dyrektorem, na-
uczycielem i pedagogiem i te dzieci 
z mojego oddziału przedszkolnego 
skażę na szukanie nowego miejsca. 
To byłoby nie w porządku. Dlatego 
ustaliliśmy, że zamiast dwóch od-
działów przedszkolnych będzie je-
den. Dokonam naboru tylko dzieci 
sześcioletnich, a więc w następnym 
roku szkolnym oddział przedszkol-
ny wygaśnie i dzięki temu, ponie-
waż w dwóch salach odbywają się 
zajęcia oddziałów przedszkolnych, 
już od 1 września uzyskamy jedną 
z sal dla uczniów z klas starszych.

Pytania do dyrekcji
– Weszła reforma, szkoła sta-

ła się szkołą ośmioklasową i nagle 
okazało się, że szkoła stała się za 
mała, korytarze za wąskie i ja temu 
nawet nie przeczę. Ale placówka 
istnieje od 1990 roku, przez dziesięć 
lat ta szkoła była ośmioklasową, 
chodziło do niej pięciuset uczniów. 
I nigdy nikt nie pochylał się nad 
tym problemem, że tam jest tak 
jak jest. Wokół szkoły nr 5 krążą 
plotki i w związku z tym rodzice 
pytają nas, czy będą klasy pierwsze, 
czy będzie oddział przedszkolny, co 
zrobić z dziećmi, bo chcieliby do 
szkoły nr 5, ale może zamykają. Nie 
może tak być. Od 1 września będzie 

istniał w szkole nr 5 jeden oddział 
przedszkolny i zapewniam, że jako 
nauczyciel i pedagog nie skażę tych 
dzieci na szukanie nowego miejsca 
w innych przedszkolach czy oddzia-
łach przedszkolnych. Będą też dwie 
klasy pierwsze, tak jak dotychczas. 
Jestem w tym konsekwentna, a je-
śli są jakieś pytania, zapraszam do 
szkoły, także radnych, bo nikt mnie 
o to nie pyta, a mówi niesprawdzo-
ne rzeczy. My jako rada pedago-
giczna od lat chcemy polepszenia 
warunków nauki dla uczniów, bo 
dla nas najważniejsze jest dobro 
dziecka, nie nauczyciela czy dy-
rektora, ale dziecka. Radni powinni 
teraz myśleć nad doposażeniem 
szkół, by realizować podstawę pro-
gramową. Pracownie komputero-
we są przestarzałe we wszystkich 
szkołach, nad tym trzeba myśleć. 
My się z tym bardzo zmagamy, 
a przykro jest nam, gdy poruszane 
są tematy niesprawdzone. Jeszcze 
raz mówię, ja na wszystkie pytania 
zawsze chętnie odpowiem – doda-
je Zielińska.

Dziewiątka radnych na tak
Obecnie do szkoły nr 5 cho-

dzi 318 uczniów i 33 w oddziałach 
przedszkolnych. Za nową siecią, 
która będzie funkcjonować od 1 
września, zagłosowało 9 radnych.

– Dyrektor szkoły nr 5 mówi, 
że ma czternaścioro dzieci, które 
będą powtarzały oddział przed-
szkolny, a wiedziała, że dzieci idą 
do szkoły od siedmiu lat i przyjęła 
na ubiegły rok niezgodnie z tym, 
co mówiła minister – mówi radny 
Jerzy Piechocki. – Rodzic dziecka 
może chcieć, ale nie można na siłę 
przyjmować czternaścioro dzieci, 
by zrobić dwie klasy zerowe.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Sklepy łamią zakaz 
handlu w niedzielę!

LIPNO  Za nami dwie niedziele, które objął ustawowy zakaz 
handlu. Nie wszystkie sklepy były jednak zamknięte. Takiego 
stanu się spodziewano, dlatego zaplanowano masowe kontro-
le Inspekcji Pracy

Przypomnijmy, że od marca 
do końca 2018 r. zakaz nie będzie 
obowiązywać tylko w pierw-
szą i ostatnią niedzielę każdego 
miesiąca, a także w dwie ko-
lejne niedziele poprzedzające 
Boże Narodzenie i w niedzielę 
poprzedzającą Wielkanoc. Usta-
wa przewiduje także przypadki, 
w których handel i wykony-
wanie pracy w handlu będzie 
dozwolone w każdą niedzielę. 
Sklepy mogą być otwarte, jeśli 
za ladą stoi sam właściciel lub 
członkowie jego rodziny (nie 
mogą być u niego na stałe za-
trudnieni). Wyjątkiem są także 
np. punkty sprzedaży na dwor-
cach, przy cmentarzach, piekar-
nie i cukiernie, w hotelach, na 
stacjach paliw.

W pierwszą niedzielę  

(11 marca) inspektorzy Okrę-
gowej Inspekcji Pracy w Byd-
goszczy odwiedzili łącznie 619 
sklepów na terenie całego woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go. 176 z nich było otwartych, 
a 443 zamknięte. W 11 przypad-
kach wykryto nieprawidłowości. 
Dwa przypadki dotyczyły Lipna.

– Nie jest to duża skala. 
Te przypadki nadużyć są obec-
nie analizowane. Przedsiębior-
cy mają prawo się odwoływać, 
więc cała procedura weryfikacji 
jeszcze trochę potrwa. Usta-
wodawca dał wiele wyjątków 
od tego zakazu, więc niektórzy 
przedsiębiorcy z tego korzystają 
– tłumaczy Waldemar Adametz, 
rzecznik prasowy OIP w Byd-
goszczy.

Z drugiej niedzieli (18 marca) 

Gmina Tłuchowo

Roztopy dają się we znaki
Od kilku dni pogoda jest zmienna. Niestety wiosenne roztopy powodują, że nie-
utwardzone drogi są w opłakanym stanie. Dostajemy od Czytelników mnóstwo 
zgłoszeń o nieprzejezdnych traktach gminnych.

Z podobnym problemem bo-
rykają się także mieszkańcy gmi-
ny Tłuchowo. Z prośbą o inter-
wencję zgłosiła się mieszkanka 

W każdym z przetargów 
startowały po dwie firmy. Wy-
grała oferta najlepsza cenowo. 
Obie realizacje będzie wykony-
wać firma ER-BRUK z Wielgiego. 
Podpisano już wiążące umowy 
oraz przekazano tereny budo-
wy.

– Budowa PSZOK będzie 
kosztowała prawie 358 tys. zł. 
Na tę realizację udało nam się 
pozyskać 85 proc. dofinansowa-
nia z urzędu marszałkowskiego 
w ramach RPO. W przypadku ka-
nalizacji całość zadania zostanie 
wykonana za ok. 1.180 tys. zł. Na 
ten cel zaciągnęliśmy pożycz-
kę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, która jest 
w 20 proc. umarzalna – tłuma-
czy wójt gminy Bobrowniki, Ja-
rosław Poliwko.

W PSZOK będą gromadzone 
odpady wielkogabarytowe, re-
montowo-budowlane, świetlów-
ki i żarówki, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, baterie 
i akumulatory, zużyte opony, 
przeterminowane leki i chemi-
kalia, opakowania po środkach 
ochrony roślin itp. Po zapełnie-
niu kontenerów będą one wy-
wożone do utylizacji przez wy-
specjalizowane podmioty.

Punkt będzie zlokalizowa-
ny na działce obok oczyszczalni 
ścieków w Bobrownikach. Prace 

Ruszają ważne 
inwestycje
Ponad półtora miliona złotych przeznaczy gmina na 
wykonanie dwóch inwestycji, na których realizację 
rozstrzygnęła przetargi. Chodzi o Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kolejny etap 
budowy kanalizacji w Bobrownikach.

Bobrowniki

mają zakończyć się do końca 
czerwca bieżącego roku. PSZOK 
będzie posiadał ogrodzenie oraz 
dwie bramy wjazdowe i furtkę. 
Kompleks będzie stanowić wiata 
garażu blaszanego do przecho-
wywania odpadów niebezpiecz-
nych, kontenera biurowo-socjal-
nego z zapleczem sanitarnym, 
wagi najazdowej o udźwigu 20 
ton oraz przede wszystkim kon-
tenerów na odpady. Plac ma-
newrowy będzie utwardzony 
i odpowiednio odwodniony.

Jeśli chodzi o drugą inwe-
stycję, to jest już II etap budowy 
kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjno-tłocznej dla miejscowości 
Bobrowniki. Tym razem obejmie 
on ulice: Senatorską, Chabrową 
(dawna Świerczewskiego), Róża-
ną, Plac Wolności, Nieszawską, 
Podgórną do Wyzwolenia.

– W ramach inwestycji 
przewiduje się budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej z przyłącza-
mi do granic działek prywatnych 
w zakresie sieci kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej i tłocznej 
wraz z przepompownią ścieków 
– czytamy w specyfikacji prze-
targowej.

Wykonawca ma czas na 
zrealizowanie tej inwestycji do  
30 listopada 2018 r.

Natalia Chylińska-
Żbikowska

wszystkie dane są obecnie zbie-
rane od poszczególnych inspek-
torów. Skala kontroli utrzymana 
była na porównywalnym pozio-
mie, gdyż działano w podobny 
sposób. Kontrolerzy odwiedzali 
także miejsca, w których tydzień 
wcześniej nie do końca prze-
strzegano prawo.

O możliwych nieprawidło-
wościach drogą telefoniczną 
informowali inspekcję tak-
że mieszkańcy województwa. 
W pierwszą wolną od handlu 
niedzielę odebrano 13 zgłoszeń, 
a w drugą 14. Inspektorzy skon-
trolowali te miejsca. Większość 
z donosów była nieuzasadniona. 
Osoby dzwoniły, widząc otwarty 
sklep, a nie wiedziały, że za ladą 
stoi sam właściciel.

Łamanie zakazu handlu gro-
zi karą grzywny od 1.000 zł do 
100.000 zł. Nie wiadomo jeszcze 
czy tego typu kontrole będą od-
bywać się w każdą niedzielę wol-
ną od handlu. O tym zdecyduje 
Główny Inspektorat Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Jeśli pójdzie 
w tym kierunku, kwiecień bę-
dzie bardzo intensywnym mie-
siącem, gdyż są aż trzy niedziele 
wolne od handlu, a także czwar-
ta, w którą przypada Wielkanoc.

Natalia Chylińska-
Żbikowska

fot. ilustracyjne

jednego z sołectw. W rozmowie 
telefonicznej poinformowała, że 
stan dróg gruntowych pozosta-
wia wiele do życzenia. Jej zdaniem 

ludzie po prostu toną w błocie, 
a autobus szkolny nie może do-
jechać do przystanku. Aby dzieci 
mogły dotrzeć do szkoły, muszą 
zakładać kalosze. Kobieta zarzu-
ca samorządowcom, że pomimo 
regularnych zgłoszeń o fatalnym 
stanie dróg, nikt się tematem nie 
zajmuje.

Problem jest jednak znany 
wójtowi gminy. Jak przyznaje 
włodarz, najtrudniejsza sytuacja 
jest w kilku miejscowościach. – 
Najgorszy stan dróg nieutwar-
dzonych jest w sołectwach Kło-
bukowo, Trzcianka, Popowo, 

Rumunki Jasieńskie, Tłuchowo, 
Michałkowo, Małomin i Źródła. 
Trudna sytuacja jest także w Bo-
rowie, gdzie przepływająca przez 
drogę woda przerwała blisko 
dwustumetrowy odcinek drogi. 
Asfalt po prostu odwarstwił się 
od podłoża – mówi Krzysztof 
Dąbkowski, wójt gminy Tłucho-
wo.

Z informacji uzyskanych od 
wójta wynika, że na bieżąco do-
starczane jest kruszywo betono-
we, żeby zapewnić mieszkańcom 
dojazd do posesji i swobodne 
poruszanie się. Dodatkowo na 
tłuczeń kamienny wygospoda-
rowano 50 tysięcy złotych, nie 
licząc planowanej dostawy kru-
szywa granitowego, na które 
samorządowcy zarezerwowali  
430 tysięcy złotych.

Jak wyjaśnia wójt, na te-
renie gminy Tłuchowo w ubie-
głych latach wszystkie drogi nie-
utwardzone zostały naprawione 

nawiezionym tłuczniem kamien-
nym. Jednak prace prowadzone 
przez firmę Energa uszkodziły 
wyremontowane nawierzchnie. 
– Przedstawiciele przedsiębior-
stwa zapewniają, że w sprzyja-
jących warunkach pogodowych 
usuną uszkodzenia – mówi wójt 
gminy.

Wszystkie gminy z powiatu 
lipnowskiego stoją przed bardzo 
trudnym zadaniem. Niesprzyja-
jąca pogoda ma również wpływ 
na ceny usług związanych z po-
prawą przejezdności dróg. Zali-
cza się do tego m. in. wynajęcie 
równiarki. – W ubiegłym roku za 
godzinę pracy równiarki, płaci-
liśmy 115 złotych netto, obecnie 
ten koszt wynosi 150 złotych. Po-
nadto przedsiębiorcy nie są zain-
teresowani, aby korzystać z tego 
rodzaju usług. To bardzo kosz-
towny rok w temacie utrzymania 
dróg – podsumowuje wójt.

(mb-g), fot. (ak)
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Pomysł utworzenia koła se-
niorów zrodził się w połowie ubie-
głego roku. Podczas spotkań so-
łeckich ogłaszano nabór chętnych. 
Do tej pory zgłosiło się prawie 30 
osób. 

– Mam nadzieję, że im dłużej 
koło będzie działać, tym seniorów 
do niego należących będzie więcej. 

W innych gminach takie koła funk-
cjonują i to całkiem dobrze. Pomy-
śleliśmy z przewodniczącym rady 
gminy, aby także u nas taką inicja-
tywę zapoczątkować. Chcemy za-
pewnić seniorom jakąś rozrywkę, 
bo po tylu latach pracy im się to 
po prostu należy – mówi Jarosław 
Poliwko, wójt gminy Bobrowniki.

Władze gminy chcą, aby senio-
rzy częściej mieli okazję do podej-
mowania aktywności i uczestnic-
twa w spotkaniach towarzyskich. 
Do tej pory brali udział jedynie 
w dożynkach, Dniach Bobrownik 
czy gminnej wigilii. Teraz będą 
mieli okazję znacznie rozszerzyć 
działalność. W planach są: orga-

nizacja wycieczek, zapraszanie 
ciekawych osobistości, wykłady, 
prelekcje.

– Jestem aktywną osobą. Od 
dziecięcych lat zawsze gdzieś dzia-
łałam i nie siedziałam w domu. Te-
raz też udzielam się w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrownikach. 
Jestem także przewodniczącą ko-
misji rewizyjnej. Dzieci wyfrunę-
ły już z gniazda i przyszedł czas, 
żeby zadbać o siebie – uważa Zo-
fia Lewandowska, mieszkanka Bo-
brownik, która zapisała się do koła 
seniorów. – Chciałabym, aby dla 
seniorów zorganizowano zajęcia 
obsługi komputera i korzystania 
z internetu. Dobrze by było, gdyby 
w gminie była kawiarenka inter-
netowa, z której mogłyby korzy-
stać osoby niemające dostępu do 
niego w domu. Mam nadzieję, że 
wszystko się dobrze rozkręci i bę-
dziemy działać. Możemy spacero-
wać wspólnie z kijkami, jeździć na 
wycieczki rowerowe. Pomysłów 
jest wiele.

W ubiegłym tygodniu odbyło 
się pierwsze spotkanie członków, 
na którym nie zabrakło przed-
stawicieli władz gminy. Udało się 
na nie dotrzeć około dwudziestu 
chętnym. W tej grupie znalazł się 
między innymi sołtys Rachcina, 

który od kilku lat reprezentuje 
gminę w powiatowym kole senio-
ra. Nie zaprzecza, że zdobyte tam 
doświadczenie i zrealizowane do-
tychczas pomysły spróbuje prze-
nieść na lokalny grunt.

– Zależy nam na spotkaniach 
i integracji, żeby nie siedzieć tylko 
w domu przed telewizorem. Chcie-
libyśmy, aby odbywały się mini-
mum raz  w miesiącu. Planujemy 
jeździć na pielgrzymki do Często-
chowy, Skępego czy Lichenia – wy-
mienia Lech Krzemieniecki, sołtys 
Rachcina, który bardzo cieszy się 
z podjętej inicjatywy, gdyż chciał 
podobne koło zakładać w Rachci-
nie, ale okazało się, że jednak było 
zbyt mało chętnych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 
przy kawie i ciastku. Seniorzy wy-
mieniali się pomysłami oraz opo-
wiadali o nadziejach jakie wiążą 
z kołem. Na kolejnym spotkaniu 
wyłoniony zostanie zarząd, który 
będzie reprezentować grupę mię-
dzy innymi w kontaktach z wła-
dzami gminy.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Seniorzy utworzyli swoje koło
Bobrowniki

Pomysł, który zrodził się kilka miesięcy temu, właśnie wcielono w życie i dzięki 
temu utworzone zostało koło seniorów z terenu gminy Bobrowniki. Pierwsze 
spotkanie już się odbyło. Chętne osoby wciąż mogą się przyłączyć i aktywnie spę-
dzać czas z równolatkami

Jak uniknąć zachorowania na raka?
LIPNO  Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji „Co robić, by żyć zdrowo i nie zacho-
rować na raka.” Organizatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie a patronem 
medialnym tygodnik CLI. Konferencja odbyła się 16 marca o godz. 10.30 w Liceum Ogólnokształcącym 
w Lipnie, ul. Traugutta 1

W auli liceum już od godziny 
10.00 zbierały się tłumy. W mo-
mencie rozpoczęcia konferencji 
sala była wypełniona praktycz-
nie do ostatniego miejsca. Byli 
m. in.: Aneta Jędrzejewska z za-
rządu województwa kujawsko-
pomorskiego, starosta Krzysz-
tof Baranowski oraz wójtowie 
i burmistrzowie z terenu powia-
tu lipnowskiego. Współorgani-
zatorami były też gminy: Lipno, 
Tłuchowo i Kikół.

– Powiat lipnowski liczy po-
niżej 70 tys. mieszkańców. Mam 
nadzieję, że będzie coraz wię-

Wśród zaproszonych gości byli wójtowie i burmistrzowie z powiatu lipnowskiego

Dr Tomasz Mierzwa mówił 
o profilaktyce chorób 
nowotworowych

cej urodzeń. Pochylamy się nad 
tym, by ludzie mieli możliwość 
leczenia. Kilka lat temu wpro-
wadziliśmy program badania 
jelita grubego, a także tomogra-
fii komputerowej płuc. Właśnie 
choroby tych narządów są u nas 
najczęstsze. Oprócz pieniędzy 
z NFZ przeznaczamy na to także 
własne środki – mówił starosta 
Krzysztof Baranowski.

O tym jak ważna jest profi-
laktyka, przekonywała też Ane-
ta Jędrzejewska. – Programy 
profilaktyczne organizuje także 
województwo kujawsko-pomor-

skie. Zachęcam włodarzy gmin, 
by do nich przystępowali. Są to 
m. in. badania przeciwko pneu-
mokokom, wykrywania zakażeń 
WZW typu B i C, czy badania 
przesiewowe w kierunku tętnia-
ka aorty brzusznej dla mężczyzn 
między 60. a 74. rokiem życia. 
Te programy finansujemy z bu-
dżetu województwa. Ale mamy 
też środki z RPO na program 
wczesnego wykrywania nowo-
tworu jelita grubego. Zachęcam 
wszystkich zainteresowanych 
do korzystania z bezpłatnych 
badań – mówiła wicemarszałek 

województwa.
Wykład pt. „Profilaktyka 

chorób nowotworowych” wygło-
sił dr n. med. Tomasz Mierzwa – 
koordynator Zakładu Profilakty-
ki i Promocji Zdrowia Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy (po-
przednio Oddział Chorób Piersi). 
Jest to autor i realizator wielu 
programów profilaktycznych.

– Większa część działań 
profilaktycznych jest w naszych 
rękach. Lekarze są potrzebni 
dopiero wtedy, gdy zdrowie za-
wodzi. Od naszej wiedzy i zaan-
gażowania zależy to, jak będzie-

my się czuć i unikać zachorowań 
na nowotwory. Jest to jedno 
z podstawowych zagrożeń zdro-
wotnych naszego życia. Rocznie 
na całym świecie ponad 14 mi-
lionów osób słyszy negatywną 
diagnozę, z czego 8 milionów 
umiera – przekonywał dr To-
masz Mierzwa.

Temat „Marzenia w życiu 
człowieka i ich związek ze zdro-
wiem” omówił prof. dr hab. 
Roman Ossowski – pracownik 
naukowy Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy Uniwersy-
tetu Medycznego. Na konferen-
cję poza pracownikami inspekcji 
sanitarnej i członkami Polskiego 
Towarzystwa Higienicznego zo-
stali zaproszeni także, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli, na-
uczyciele, pedagodzy szkolni, 
pielęgniarki szkolne, lekarze, 
uczniowie ze szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych oraz 
mieszkańcy powiatu lipnow-
skiego.

Fotorelację z konferencji 
wkrótce znajdziecie na naszym 
portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot.
 (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Laureaci II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki “Żołnierze Wyklęci”
Oliwia Rochnowska odbiera nagrody z rąk wiceburmistrz Lipna Jolanty 
Zielińskiej oraz Andrzeja Pileckiego – syna rotmistrza Witolda Pileckiego

Ponad 2/3 osób dorosłych oraz co trzeci nastolatek deklaruje korzystanie z sola-
rium. Takie dane płyną z badania przeprowadzonego przez Fundację Medicover 
w ramach Narodowego Programu Zdrowia w 2017 roku. Chętnych na korzystanie 
z takiej możliwości opalania nie brakuje również w Lipnie. Ministerstwo Zdrowia 
ostrzega jednak, że nawet kilka wizyt w solarium przed 30. rokiem życia zwiększa 
ryzyko zachorowania na czerniaka o 75 procent

Lipno/Powiat

Czerniak czeka w solarium?

Na terenie samego Lipna 
jest kilka punktów, w których 
można skorzystać z łóżka do 
opalania. Obsługa przyznaje, że 
od lat cieszą się one dużą popu-
larnością i nic nie wskazuje na 
to, że przestaną.

– Od lat korzystają z na-
szych usług stali klienci. Poja-
wiają się też nowe twarze. Re-
gularnie przychodzą głównie 
kobiety. Zdarza się, że odwiedzą 

nas panowie, ale to zazwyczaj 
przed ważną uroczystością, na 
której chcą być ładnie opaleni 
– powiedziała nam kobieta pra-
cująca w jednym z solariów na 
terenie Lipna.

Z obserwacji personelu 
solarium wynika, iż sztuczna 
opalenizna cieszy się najwięk-
szą popularnością latem. Prze-
ważnie obsługiwane są osoby 
pełnoletnie, chociaż zdarza się, 

że przychodzą nastolatki, np. 
przed studniówką.

Mimo świadomości nega-
tywnych skutków dla zdrowia 
opalanie jest wciąż akceptowane 
przez społeczeństwo. Zdarza się, 
że do solarium przyprowadzane 
są dzieci przez swoich rodziców 
i opiekunów. Wśród dorosłych 
użytkowników jest aż 12 proc., 
a wśród młodzieży 6 proc. osób 
intensywnie korzystających ze 

sztucznych lamp do opalania. 
Robią to nawet dwa razy w ty-
godniu. Opalenizna jest po-
wszechnie uznawana za ładną, 
stąd jest tak pożądana. Część 
użytkowników twierdzi nawet, 
że pobyt w solarium poprawia 
im nastrój.

Ministerstwo Zdrowia, 
Światowa Organizacja Zdrowia 
i Polskie Towarzystwo Derma-
tologiczne zgodnie przekonują, 
że korzystanie ze sztucznego 
źródła UV dla celów pozame-
dycznych jest bardzo groźne dla 
zdrowia. Promienie UV (te natu-
ralne, jak i emitowane w sola-
rium) zwiększają ryzyko zacho-
rowania na nowotwory skóry.

– Statystyki dotyczące 
czerniaka potwierdzają, że naj-
częściej występuje on wśród 
młodych kobiet, a ryzyko za-
chorowania rośnie na skutek 
korzystania z solarium. Nawet 

kilka wizyt w solarium przed 30. 
rokiem życia zwiększa ryzyko 
zachorowania na czerniaka o 75 
procent – czytamy na stronie 
Ministerstwa Zdrowia.

W ubiegłym roku Fundacja 
Medicover przeprowadziła kam-
panię informacyjną do użytkow-
ników solariów, a także wysłała 
maile do 50 tysięcy odbiorców: 
właścicieli solariów, gabinetów 
kosmetycznych, kosmetyczek. 
Kampania miała przybliżyć kon-
sekwencje nadmiernej, prowa-
dzonej bez właściwej ochrony 
ekspozycji na promieniowanie 
UV. Później ponownie przepro-
wadzono badanie opinii publicz-
nej. Okazuje się, że nawet in-
tensywne działania edukacyjne 
nie wpływają na zmianę postaw 
wobec solarium.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

II Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki „Żołnierze Wyklęci” przycią-
gnął do Lipna wielu znakomitych 
gości. Obok wspomnianego wyżej 
syna rotmistrza Pileckiego był rów-
nież Zdzisław Czyżewski, przyjaciel 
i towarzysz wypraw Andrzeja Pi-
leckiego. W jury zasiadał natomiast 
poseł na Sejm Jan Krzysztof Arda-
nowski. Oczywiście nie zabrakło 
samorządowców z burmistrzem 
Pawłem Banasikiem na czele, rad-
nych, ale i zwykłych mieszkańców 
Lipna i okolic. Pierwsza część festi-
walu to konkurs piosenki poświę-
conej żołnierzom wyklętym, który 
odbył się w trzech kategoriach. 
I tak wystartowało: klasy IV-VI 
szkoły podstawowej – 12 uczestni-
ków, klasa VII szkoły podstawowej 
i klasy gimnazjalne – 10 uczestni-
ków oraz szkoły średnie i osoby 
dorosłe – 6 uczestników.

Skład jury dopełniali: Magda-
lena Karpińska – muzyk, pedagog, 
animator kultury, dyrygent, ks. 
Bartłomiej Pyka – muzyk, organi-
sta oraz Marcin Złakowski – mu-
zyk, pedagog, dyrygent, organista. 

Jurorzy nie mieli łatwego zadania. 
Poziom był wyrównany, wysoki 
i z każdą kolejną kategorią coraz 
wyższy. Jury przyznało nagrody 
(I miejsce: 600 zł, II miejsce: 500 zł, 
III miejsce: 400 zł, wyróżnienie: 100 
zł w każdej kategorii).

W kategorii klas IV-VI I miej-
sce zajęła Kornelia Szwajkowska 
z Czernikowskiego Stowarzysze-
nia „Czyż – Nie?”, II miejsce zdobył 
Michał Kaloski ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 w Lipnie, a III miejsce 
przypadło Sandrze Wnukiewicz 
z Publicznej Szkoły Muzycznej 
w Lipnie. Wyróżnienie zdobyła Zu-
zanna Zwierzchowska ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Lipnie.

W kategorii klas VII szkół pod-
stawowych i klas gimnazjalnych 
I miejsce zajęła Gabriela Brzozow-
ska z Zespołu Szkół Katolickich 
w Śremie, II miejsce zdobyła Mał-
gorzata Gabryszewska z Publicznej 
Szkoły Muzycznej w Lipnie, zaś III 
miejsce zajął Szymon Buczkowski 
z Zespołu Szkół w Chrostkowie. 
Wyróżnienie zdobyła Natalia Ję-
drzejewska ze Szkoły Podstawowej 

w Skępem. Dodatkowe wyróżnie-
nie w tej kategorii za tekst piosen-
ki, kompozycję i towarzyszenie na 
gitarze otrzymał Jakub Brzozowski 
– tą piosenką jego siostra zajęła 
I miejsce.

W kategorii szkół średnich 
i osób dorosłych triumfowała Oli-
wia Rochnowska z Zespół Szkół 
nr 1 w Rypinie. II miejsce zajęła 
Aleksandra Pryl z Czernikowskiego 
Stowarzyszenia „Czyż – Nie?”. III 
miejsce wywalczyłą Karolina Zie-
lińska z Kowalewa Pomorskiego. 
Wyróżnienie przyznano Katarzy-
nie Popławskiej ze Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia w Czernikowie.

– Mam już pewne doświadcze-
nie w konkursach wokalnych, choć 
traktuję to jako pasję. Za swój naj-
większy sukces uznaję udział w fi-
nale Międzynarodowego Konkursu 
Piosenki i Tańca w Koninie. Dzisiaj 
udało mi się wygrać, zaśpiewałam 
piosenkę „Cisza. Modlitwa Katyń-
ska”. Podczas śpiewania kieruję się 
przede wszystkim emocjami i być 
może to zadecydowało o moim 
zwycięstwie. Ale stres także ode-

grał swoją rolę, jednak jestem 
bardzo zadowolona. Atmosfera 
festiwalu była znakomita. Bardzo 
przyjemnie było wystąpić przed 
lipnowską publicznością. Jeśli cho-
dzi o repertuar, nie mam ograni-
czonego wachlarza. Wybieram pio-
senki, które do mnie przemawiają 
– przyznała tuż po odebraniu na-
gród Oliwia Rochnowska z Zespołu 
Szkół nr 1 w Rypinie.

Druga część festiwalu to pro-
jekcja filmu „Ucieczka z piekła” 
opowiadająca o ucieczce rotmi-
strza Witolda Pileckiego z niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Au-
schwitz do Nowego Wiśnicza. Po 
filmie honorowy gość – Andrzej 
Pilecki – opowiedział o powsta-
waniu filmu, o swoim ojcu Witol-
dzie, próbie dowiedzenia się praw-
dy o jego ostatnich latach życia, 
o przeprowadzkach i ukrywaniu 
się w powojennej Polsce. Trzecia 
część festiwalu to koncert rapera 
Tadka Polkowskiego.

– Mieliśmy 29 uczestników, 
to wynik czterokrotnie lepszy niż 
w pierwszej edycji. Impreza się 

przyjęła, z czego jesteśmy bardzo 
zadowoleni. W swojej pracy przez 
lata jeździłem po Polsce i nigdy 
nie spotkałem festiwalu poświę-
conego żołnierzom wyklętym. 
Myślę, że MCK Lipno jest jedynym 
domem kultury, poświęcającym 
właśnie ich pamięci taką impre-
zę. Robimy wszystko, by budować 
markę festiwalu. Nagrody pienięż-
ne możliwe były dzięki naszemu 
budżetowi, ale i dzięki sponsorom 
oraz stowarzyszeniu „Tożsamość” 
– mówi dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kulturalnego w Lipnie Arka-
diusz Świerski.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Urząd Miejski w Lipnie, Miej-
skie Centrum Kulturalne w Lipnie, 
Stowarzyszenie Historyczno-Pa-
triotyczne „Tożsamość”. Patronat 
honorowy nad festiwalem obję-
li: Mariusz Błaszczak – Minister 
Obrony Narodowej, Anna Zalewska 
– Minister Edukacji Narodowej, 
Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski oraz Instytut 
Pamięci Narodowej.

Tekst i fot. (ak)

Zaśpiewali na cześć wyklętych
LIPNO  17 marca w kinie Nawojka odbył się drugi festiwal poświęcony żołnierzom wyklętym. 
Wśród 29 uczestników były osoby z Lipna, Rypina czy Czernikowa. Gościem honorowym imprezy 
był Andrzej Pilecki – syn rotmistrza Witolda Pileckiego

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Skępe

Jarmark przed Wielkanocą
Już w sobotę 24 marca o godzinie 10 rozpocznie się trzeci skępski jarmark wielka-
nocny. Będzie możliwość nabycia rękodzieła i produktów świątecznych, skoszto-
wania tortu okolicznościowego i udziału w konkursach.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Jarmarki świąteczne wpisały 
się już na stałe w kalendarz skęp-
skich imprez. A wszystko zaczęło 
się od wyjazdów na jarmarki w in-
nych miastach, np. w Rypinie. Tam 
animatorka kultury Magda Cza-
chorowska z młodymi skępianami, 
uczestnikami warsztatów prowa-
dzonych w miejscowym Centrum 
Kultury i z emerytami, prezen-
towała skępskie tradycje i dzieła, 
zawierała znajomości, zbierała 
doświadczenia. 12 marca 2016 roku 
zorganizowała pierwszy Skępski 
Jarmark Wielkanocny w remizie 

OSP w Skępem przy ulicy Dobrzyń-
skiej 2 i zaczęło się. Przyjeżdżają 
wystawcy z Rypina, Szczutowa, 
Lipna, prezentują się lokalni twór-
cy, rękodzielnicy, a pysznościami 
zaskakują koła gospodyń wiejskich 
z gminy Skępe i nie tylko. Miesz-
kańcy i goście chętnie jarmarki od-
wiedzają, kupują, smakują, pielę-
gnują tradycję i dobrze się bawią.

Już w najbliższą sobotę wy-
stawcy, twórcy ludowi, rękodziel-
nicy będą mogli znów prezentować 
i sprzedawać swoje dzieła, miesz-
kańcy natomiast będą mieli szansę 

na dobrą zabawę w świątecznym 
nastroju, spróbowanie specjałów, 
wybranie ozdób na zbliżające się 
święta.

Wstęp na jarmark jest bez-
płatny, warto skorzystać, poznać 
tradycję i smaki świąt, kupić ozdo-
by świąteczne. Organizatorami jar-
marku są radni skępscy i włodarz 
miasta i gminy Piotr Wojciechow-
ski. Swoje talenty artystyczne za-
prezentują milusińscy z miejskich 
i gminnych przedszkoli. Dowiemy 
się, kto wykona najpiękniejszą pal-
mę wielkanocną, a kto zachwyci 
najwspanialszym stoiskiem świą-
tecznym. Atrakcji nie zabraknie. 
Warto w najbliższą sobotę zajrzeć 
do remizy przy ulicy Dobrzyńskiej 
między godziną 10.00 a 13.00.   

Relację ze skępskiego jarmar-
ku tradycyjnie już opublikujemy 
w CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Większość imprez z okazji 
święta pań odbywało się w okoli-
cy daty wyjściowej, a więc właśnie 
8 marca. Ale zbliżające się wielki-
mi krokami święta wielkanocne 
oznaczają też trwanie Wielkiego 
Postu, a co za tym idzie zakaz 
organizowania hucznych zabaw. 
Jednak zgodnie z przyjętym oby-
czajem odstępstwo od surowych 
reguł możliwe jest w imieniny Jó-
zefa, a te przypadają właśnie na 
19 marca. Okazja do uczczenia 
wszystkich pań i okraszenia tego 
znakomitą zabawą była więc wy-
borna.

I tak mieszkańcy Czerskich 
Rumunek, Piaseczna oraz Rumu-
nek Tupadelskich spotkali się w 

świetlicy wiejskiej w Suszewie o 
godzinie 16.00. Razem z nimi bie-
siadowali przedstawiciele władz. 
Z ramienia powiatu była wicesta-
rosta Anna Smużewska, a także 
radna powiatowa Maria Kulig. 
Oczywiście nie zabrakło wójta 
Tadeusza Wiewiórskiego i prze-
wodniczącej rady gminy Haliny 
Sztypki. Byli także sołtysi zainte-
resowanych miejscowości. – Or-
ganizujemy tę imprezę cyklicznie, 
już trzeci rok z rzędu. Bawimy się 
we wspólnym gronie i jak widać 
frekwencja jest duża. Cieszymy 
się, że po raz kolejny mogliśmy 
gościć teatr Bene Nati z Lipna – 
mówi Krystyna Walkowicz, sołtys 
Czerskich Rumunek.

Istotnie na sali było kilka-
dziesiąt osób. Wszyscy oklaski-
wali występ młodych aktorów z 
lipnowskiego teatru działającego 
przy Liceum Ogólnokształcącym 
im. R. Traugutta. Grupa pod kie-
runkiem Wandy Mróz dała przed-
stawienie z humorem odnoszące 
się do relacji damsko-męskich. Po 
doznaniach artystycznych przy-
szedł czas na poczęstunek i bie-
siadę do godzin wieczornych. Fo-
torelacja z imprezy dostępna jest 
na naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Impreza ku czci pań
GMINA WIELGIE  Choć Dzień Kobiet przypada 8 marca, to mieszkańcy trzech sołectw gminy Wielgie 
postanowili własną imprezę zorganizować w poniedziałek 19 marca. Skąd taka nietypowa data?

Wystawiali 
z marszałkiem
W czwartek marca podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie wzię-
li udziału w XXVI wystawie rękodzieła artystycznego 
o tematyce świąt wielkanocnych „My też potrafimy” 
organizowanej przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwo Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Gmina Kikół

W wydarzeniu wzięło udział 
47 placówek z całego regionu. 
Były wśród nich m. in. środowi-
skowe domy samopomocy, domy 
pomocy społecznej, zakłady ak-
tywności zawodowej, warsztaty 
terapii zajęciowej oraz uczniowie 
ośrodków szkolno-wychowaw-
czych. – Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Suminie jako jedyny 
z powiatu lipnowskiego miał oka-
zję zaprezentować na wystawie 
ręcznie przygotowane dekoracje 
oraz stroiki świąteczne. Dzięki 
takim inicjatywom możliwe sta-
je się przybliżenie środowiska 
osób niepełnosprawnych tudzież 

wzmocnienie integracji społecz-
nych – mówi Iwona Rempuszew-
ska, kierownik „Koniczynki”.

Toruńska wystawa była zna-
komitą okazją dla podopiecznych 
„Koniczynki” do zaprezentowania 
swoich umiejętności. Mieszkańcy 
Kikoła i okolic mogą podziwiać 
rękodzieło placówki z Sumina 
na okolicznościowych imprezach 
i spotkaniach. Udział w imprezie 
urzędu marszałkowskiego z pew-
nością jest nobilitacją do jesz-
cze bardziej wytężonej pracy dla 
osób, którymi opiekuje się ŚDS 
z Sumina.

(ak)
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Potrawy prezentują panie z Krzyżówek Stoisko KGW Popowo

Tutaj widzimy „Nasze Karnkowo”, czyli gospodynie

Jak zwykle na wystawie były również panie ze Stowarzyszenie Trzeciego Wieku 
Lipno

Pyszności przygotowało również KGW Wichowo

Panie z Łochocina jak zwykle w doskonałych nastrojach

Na zdj. stoisko KGW Zbytkowo
Wystawa Stoły Wielkanocne 

na Ziemi Dobrzyńskiej to już tra-
dycja. Gmina Lipno po raz piąty 
była organizatorem kulinarne-
go popisu w wykonaniu gospo-
dyń z niemal wszystkich sołectw 
w okolicy. Wydarzenie tym razem 
odbyło się w Szkole Podstawowej 
w Karnkowie, wzbudzając spore 
zainteresowanie wśród miesz-
kańców. W pokazie wzięły udział 
sołectwa oraz stowarzyszenia, 
w sumie kilkanaście miejscowo-
ści. Świąteczne smakołyki za-
prezentowały panie z Karnko-
wa, współorganizator imprezy, 
Wierzbicka, Radomic, Jastrzębia, 
Zbytkowa, Łochocina, Wichowa, 
Trzebiegoszcza, Krzyżówek, Po-
powa, Chodorążka, przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Trzeciego 
Wieku z Lipna oraz nowo utwo-
rzone Koło Gospodyń Wiejskich 
z Maliszewa.

– To niezwykłe, że jest wśród 
nas tak wielu, którym chciało 

się przygotować te piękne stoły 
świąteczne, które cieszą oczy, po-
nieważ są prawdziwymi dziełami 
sztuki. Dzisiejszy pokaz jest rów-
nież ucztą dla podniebienia, bo 
nigdzie nie znajdziemy smaczniej-
szych potraw niż tutaj – mówiła 
Teresa Sztuka, dyrektora Ośrodka 
Kultury w Wichowie.

Gospodynie zachwycały świą-
tecznymi smakołykami, wśród 
których nie zabrakło tradycyj-
nych babek, aromatycznych kieł-
bas i wędlin, maślanych baran-
ków, czy też pomysłowych tortów 
i faszerowanych jaj. – Przygoto-
wywanie potraw na świąteczny 
pokaz to dla nas wyjątkowy czas, 
przede wszystkim dlatego, że ro-
bimy to wspólnie, wymieniamy 
się przepisami i doświadczeniami 
– mówiły panie z KGW Łochocin.

W czasie pokazu nie zabra-
kło również świątecznych ozdób, 
stroików oraz pięknych palem, 
w sam raz na zbliżającą się wiel-

kimi krokami Niedzielę Palmową. 
Pokaz swoją obecnością uświet-
nili samorządowcy z wójtem An-
drzejem Szychulskim na czele, 
a proboszcz miejscowej parafii 
ks. Daniel Augustyniak, poświęcił 
sołeckie koszyki.

– Nasza tradycja nakazuje, 
aby kultywować świąteczne zwy-
czaje. Wszystkim paniom chcia-
łem podziękować za przygotowa-
nie tych wspaniałości. Z roku na 
rok są coraz bardziej wykwintne, 
bogate, a jestem przekonany, że 
i smaczniejsze. Te stoły są zawsze 
ładnie przystrojone z uwzględ-
nieniem naszej lokalnej tradycji 
i kultury – mówił Andrzej Szy-
chulski, wójt gminy Lipno.

Pokazowi stołów wielkanoc-
nych towarzyszył również występ 
uczniów miejscowej podstawów-
ki, którzy zaprezentowali własną 
wersję ucztowania podczas świą-
tecznego poranka.

Tekst i fot. (mb-g)

To już piąta 
wystawa stołów wielkanocnych

GMINA LIPNO  W niedzielę 18 marca odbyła się kolejna wystawa stołów wielkanocnych. Tym razem im-
prezę zlokalizowano w Karnkowie. Przysmaki wielkanocne zaprezentowały wszystkie koła gospodyń wiej-
skich działające w gminie Lipno

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Czwartek 22 marca 2018 PRAWO 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Szkolenie dla nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organi-
zuje nieodpłatne, specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu 
drogowego dla nauczycieli. Jego odbycie uprawnia pedagoga 
do sprawdzania niezbędnych umiejętności uczniów ubiegają-
cych się o kartę rowerową. Szkolenie odbędzie się 20 kwiet-
nia w godz. 15.00-19.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Toruniu przy ul. Polnej 109/111. Mogą 
wziąć w nim udział nauczyciele wyznaczeni do prowadzenia 
zajęć wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawo-
wych, którzy nie odbyli jeszcze specjalistycznego przeszkolenia. 
Kontakt: edukacja@word.torun.pl.

Niepełnosprawni nie zapłacą

Senat przyjął nowelę ustawy o kierujących pojaz-

dami, która zwalnia osoby z niepełnosprawnościa-

mi z opłaty za praktyczną część egzaminu na pra-

wo jazdy w przypadku, gdy będą zdawać egzamin 

w swoim samochodzie, a nie w aucie należącym 

do danego WORD-u. Obecnie takie osoby mogą li-

czyć jedynie na zmniejszenie opłaty o 50 procent. 

Przepisy wprowadzają także stworzenie specjalnej 

strony internetowej, na której znajdzie się wykaz 

dostępnych pojazdów, które będzie można wyko-

rzystać na egzaminie. 

Świadczenie dla stulatka

ZUS przypomina, że każdy stulatek może otrzymać świad-
czenie honorowe. Jest ono wypłacane z urzędu wraz z do-
tychczas pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od 
miesiąca, w którym dana osoba kończy sto lat. W przypad-
ku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rento-
wego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie 
na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. 
Do wniosku należy dołączyć  dokumenty potwierdzające 
datę urodzenia. 
W naszym województwie ZUS wypłaca dodatkową eme-
ryturę 115 seniorom w wieku stu i więcej lat. Dla osób, 

które ukończyły 100 lat w okresie od 1 marca 2017 r. do 
28 lutego 2018 r. świadczenie wynosi 3536,87 zł brut-
to, a dla osób, które ukończyły 100 lat po 28 lutego 
2018 r. – 3731,13zł brutto.

Zmiany w rejestrach sądowych
15 marca weszła w życie większość przepisów o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-wym oraz niektórych innych ustaw. Noweliza-cje wprowadzają m.in. obowiązek składania przez przedsiębiorców wniosków do Krajowe-go Rejestru Sądowego i sprawozdań � nanso-wych w formie elektronicznej od 1 marca 2020 roku. Konieczne też będzie prowadzenie akt rejestrowych w formie elektronicznej. Przepisy zakładają również likwidację instytucji kurato-ra rejestrowego. 

Zgłoś dzielnicowego

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłosiła drugą edycję kon-
kursu „Przyjazny dzielnicowy”. Indywidualnych zgłoszeń, do 1 lipca, 
mogą dokonywać osoby, instytucje lub organizacje. Muszą one dotyczyć 
policjantów obecnie pełniących służbę w jednostce policji na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Propozycje można kierować dro-
gą mailową: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl lub listownie na 
adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz. Zgłoszenie 
musi zawierać: imię i nazwisko dzielnicowego, jednostkę w której służy, 
podstawowe dane osoby zgłaszającej (nazwisko, miejsce zamieszkania, 
nr. tel.) oraz opis działalności danego funkcjonariusza. 

Na polowanie bez dzieci

W ubiegłym tygodniu Senat RP odrzucił po-
prawkę do noweli Prawa łowieckiego, która 
zakładała, że w polowaniach będą mogły brać 
udział osoby od 15 roku życia. Ponadto sena-
torowie nie zgodzili się na szkolenie psów my-
śliwskich przy pomocy żywych zwierząt. Senat 
przyjął za to zapis, który wprowadza obowiązkowe 
badania lekarskie i psychologiczne dla myśliwych. 
Będzie trzeba je wykonywać co pięć lat. 

Bransoletka życia

Do piątku 23 marca trwa nabór do marszałkowskiego programu „Teleopieka 
domowa”. To nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób star-
szych. System opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników umożliwiających 
szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu oraz cen-
trum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych. 

Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach lub 

zawieszkach na szyję, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku 

alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontakto-

wać opiekun z centrum operacyjnego. Stosownie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, 

innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę ratunkową. System będzie 

dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Objętych zostanie nim 50 niesa-

modzielnych osób starszych w całym regionie od kwietnia 2018 do grudnia 2019. 

Rekrutacja trwa do 23 marca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Regio-

nalnym Ośrodku Polityki Społecznej telefonicznie (tel. 56 657 14 69) lub mailowo 

(e-mail: infosenior@rops.torun.pl).
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Pierwsze wnioski przez internet
DOPŁATY  Trwa kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pierwszego dnia zainteresowanie 
było dość spore. Drogą elektroniczną dokumenty przesłało prawie 5 tys. rolników

Kampania składania wnio-
sków rozpoczęła się 15 marca 
i potrwa do 15 maja. W tym roku, 
poza nielicznymi wyjątkami, do-
kumenty składa się tylko drogą 
internetową, za pośrednictwem 
eWniosekPlus. Wersja demon-
stracyjna aplikacji eWniosek 
udostępniona została 12 lutego. 
Każdy rolnik powinien wcześniej 
zarejestrować się i otrzymać 
konto w systemie ARiMR. 

Do 14 marca był czas na skła-
danie oświadczeń o braku zmian 

we wniosku w porównaniu do 
roku ubiegłego. To najszybsza 
ścieżka, ponieważ nie trzeba ko-
lejny raz uzupełniać identycz-
nych dokumentów. Z tej opcji 
skorzystało 413 tys. rolników. 

Mali rolnicy, gospodarujący 
na obszarze poniżej 10 hektarów, 
mogą korzystać z trybu uprosz-
czonego aplikacji eWniosek. Pod 
warunkiem, że nie ubiegają się 
o płatności rolnośrodowiskowe, 
płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne, płatności ekologicz-

ne lub płatności zalesieniowe.
Tryb pełny aplikacji eWnio-

sek umożliwia dokonywanie 
rozmaitych zmian. Rolnik musi 
uzupełnić trzy obszary. Pierw-
szym jest wniosek. To część ty-
powo biurokratyczna, w której 
należy zaznaczyć, o jakie dopła-
ty się staramy, dodać załączniki 
itd. Drugi obszar – mapa – to 
miejsce, gdzie dodaje i usuwa się 
działki referencyjne. Można tam 
także wyrysować uprawy. Aplika-
cja po wyrysowaniu sama zapyta, 

o jakie płatności z danej działki 
ubiegamy się. eWniosek podpo-
wie także, czy wyrysowane dział-
ki przekroczyły powierzchnię 15 
hektarów. Oznacza to, że rolnik 
zobowiązany jest do spełnienia 
wymogu dywersyfikacji upraw 
lub utrzymania obszarów pro-
ekologicznych. Może wyrysować 
obszary proekologiczne i obli-
czyć ich procent w stosunku do 
ogólnej powierzchni upraw. Na 
bieżąco prezentowane są pod-
powiedzi i komunikaty o stwier-

dzonych brakach lub błędach.
Wniosek w formie papiero-

wej będą mogli złożyć jedynie 
ci rolnicy, którzy nie są w stanie 
przesłać go w wersji elektro-
nicznej i jednocześnie nie mogą 
skorzystać z pomocy technicznej 
zapewnionej przez biuro powia-
towe ARiMR. W takim przypadku 
wniosek należy złożyć w biurze 
powiatowym ARiMR właściwym 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę rolnika.

(pw)

KRUS

Upadkom mówią „dość”
Zmniejszenie liczby upadków – to tegoroczny priorytet w działaniach prewencyj-
nych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W tym roku KRUS większość 
działań prewencyjnych będzie 
prowadził pod hasłem „Upadek to 
nie przypadek”. W 2017 r. doszło do 
ponad 6 tys. wypadków zakwalifi-
kowanych jako upadki. To niemal 

 

 

 

Lista kontrolna 

Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń  przyczyniających się do zaistnienia  
ryzyka wypadków z grupy „upadek osób”   

Lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 
1. Porządek w obrębie  podwórza, obejścia i stanowisk pracy oraz  

w pomieszczeniach gospodarskich 
 

2. Wydzielone ciągi komunikacyjne, place manewrowe, itp.  
3. Odprowadzenie wód opadowych  
4. Oddzielenie części mieszkalnej gospodarstwa od produkcyjnej  
5. Nawierzchnia podwórza w dobrym stanie, bez nierówności, utwardzona, nieśliska    
6. Uporządkowane ciągi komunikacyjne, niezastawione, bez porzuconych 

przedmiotów, narzędzi i leżących przewodów elektrycznych itp. 
 

7. Oświetlone podwórze i stanowiska pracy oraz wnętrza budynków gospodarczych  
8. Brak ubytków i nierówności podłóg i posadzek w budynkach  
9. Oznakowane progi w wejściach i przejściach   
10. Zabezpieczenia drzwi przed samoczynnym zamykaniem  
11. Zabezpieczenia otworów stropowych i ściennych  

(oznakowanie  listwą podłogową, barierkami) 
 

12. Schody 
  prawidłowo wykonane stopnie (prawidłowe schody: kąt nachylenia 30°, 

stopień: wysokość/głębokość  – 0,17m/0,29m) 
 
 

  dobra przyczepność i czystość nawierzchni   
  poręcze (przy schodach powyżej 5 stopni)  
  brak ubytków w stopniach schodów  
  niezastawione przedmiotami  
  zadaszenie schodów zewnętrznych  

13. Ciągniki rolnicze używane w gospodarstwie 
  dobry stan i czystość stopni wejściowych  
  ład i porządek w kabinie, bez porzuconych narzędzi i innych przedmiotów  

14. Schody, drabinki, podesty ułatwiające wchodzenie i schodzenie z przyczep 
używanych w gospodarstwie 

 

15. Stanowiska, kojce i boksy dla zwierząt zbudowane w sposób, który umożliwia 
karmienie i pojenie bez wchodzenia do środka, a także otwieranie drzwi  
na zewnątrz 

 

16. Zabezpieczenia antypoślizgowe na ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach 
związanych z obsługą zwierząt narażonych na wodę i odchody  

 

17. Brak zagrożenie dla osób postronnych ze strony psów stróżujących  
(kojce i wybiegi) 

 

18. Używanie obuwia roboczego  z podeszwą antypoślizgową i usztywniającego staw 
skokowy 

 

19. Dostępność sprzętu asekuracyjnego do pracy w zbiornikach i na wysokości  
20. Drabiny używane w gospodarstwie 

  prawidłowo ustawione, pod kątem nieprzekraczającym 65°-75°oraz wystające 
ponad powierzchnię wchodzenia na co najmniej 0,75 m  

 

  niewadliwe, posiadające zabezpieczenia przed przewróceniem i osunięciem  
(haki zaczepowe, zakończenia gumowe lub ostre) 

 

  czyste, w dobrym stanie technicznym  
21. Wyposażenie w sprzęt wspomagający transport ręczny  

(np. taczki, wózki, windy, liny) 
 

 

połowa wszystkich zdarzeń, za 
które KRUS wypłacił odszkodo-
wania. 12 rolników nie przeżyło 
upadku. 

Kasa chce zmieniać świado-
mość rolników m.in. przez kon-

kursy, szkolenia, pogadanki pre-
wencyjne i stoiska informacyjne 
towarzyszące targom i innym 
wydarzeniom rolniczym. Zachę-
ca również do przeprowadzenia 
w swoim gospodarstwie oceny ry-

zyka wypad-
ków z grupy 
„upadek osób” 
w oparciu o li-
stę kontrolną. 
Na końcu ar-
tykułu przed-
s t a w i a m y  
punkty, które 
należy prze-
analizować. 

P o ł o w ę 
upadków sta-
nowią te na 
podwórzach 
lub polach. 
Kolejne pod 
w z g l ę d e m 
częstotliwo-
ści są upad-
ki z drabin, 
s c h o d ó w , 
p o d e s t ó w , 
p o d d a s z y  
i drzew. Tyl-
ko 13 proc. to 
upadki z cią-
gników i in-
nych maszyn 
ro lnic z ych.  
Jedna trzecia 
w y p a d k ó w 
była winą 
złego stanu 
nawierzchni 
p o d w ó r z y .  
Kolejne 10 
proc. to kon-
s e k w e n c j a 
braku odpo-
w i e d n i e g o 
obuwia. 

(pw)

Trwa walka z ASF
Utworzenie pasa sanitarnego, na terenie którego nie 
będzie ani jednego dzika. Jest to kolejny pomysł na 
powstrzymanie wirusa afrykańskiego pomoru świń. 

Choroby

Pas sanitarny miałby powstać 
na zachód od Wisły. Propozycję 
złożył samorząd rolniczy. Zakłada 
ona dwustopniową linię zabezpie-
czeń. „Podjąć działania mające na 
celu likwidację choroby ASF po-
przez utworzenie pasa sanitarnego 
na szerokości 40-50 km na zachód 
od Wisły, poprzez odstrzał dzi-
ków. W przypadku nieskutecznych 
działań, utworzyć następny pas 
sanitarny na szerokości 40-50 km 
na wschód od autostrady A1 oraz 
zamknięcie wszystkich przejść dla 
zwierząt na w/w drodze” - czytamy 

w propozycji. 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi odpowiedziało na tę pro-
pozycję uznając, że dotychczasowe 
przepisy powinny wystarczyć do 
walki z chorobą. W ramach resor-
tu działa już grupa zadaniowa ds. 
łagodzenia skutków związanych 
z wystąpieniem przypadków afry-
kańskiego pomoru świń. Pracuje 
także zespół międzyresortowy, 
który na bieżąco proponuje różne 
rozwiązania, które mają zabezpie-
czyć gospodarstwa przed ASF. 

(pw)

Pora na test
Jak przezimowały oziminy? Rolnicy wykonują obser-
wacje zbóż.

Uprawa

Najpopularniejszym sposo-
bem oceniania stopnia przezimo-
wania zbóż jest test dobowy. By 
go wykonać, należy pobrać rośliny 
z kilku miejsc na polu (w każdym 
miejscu po ok. 15 szt., by wynik 
był bardziej obiektywny). Następ-
nie trzeba je umyć i przyciąć pędy. 
Rośliny kładziemy do kuwety wy-
łożonej gazą namoczoną wodą 
i odstawiamy na dobę do ciepłego, 
ciemnego pomieszczenia. Po tym 
czasie łatwo ocenić stan planta-
cji. Jeśli nie dojdzie do przyrostu, 

oznacza to, że rośliny obumarły. 
Jeśli przyrost będzie niewielki (do 
3 mm) – przeżyły, ale są słabe. 
Przyrost powyżej 5 mm oznacza, 
że zboża poradziły sobie bardzo 
dobrze. 

Na plantacjach rzepaku pro-
cedura jest podobna. Tu war-
to skrócić korzeń główny do ok.  
5 cm. Ocena plantacji jest możliwa 
po 7 dniach przechowywania w ku-
wecie. Wyznacznikiem dobrego 
przezimowania jest przyrost liści. 

(pw), fot. ilustracyjne
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Pożyczać czy nie? oto jest pytanie
FINANSE  Popularność pożyczek i kredytów stale rośnie, a kolejni Polacy – i to coraz młodsi 
– zadłużają się w bankach, SKOK-ach, parabankach. Jednak pożyczać trzeba z głową, a nie pod 
wpływem emocji 

Jeszcze pięć lat temu Pola-
cy ostrożniej się zadłużali, teraz 
korzystanie z kredytów i poży-
czek jest normą. Najnowszy Ra-
port Płatności Konsumenckich 
Intrum Justitia, opublikowany 
w 2018 roku, wskazuje, że blisko 
połowa z nas nie widzi nic złego 
w pożyczaniu pieniędzy na cele 
konsumpcyjne. Polacy w wyso-
kim stopniu akceptują zaciąganie 
kredytów. W tym zestawieniu 
bardziej skłonni do zadłużania się 
są tylko Łotysze (48 proc.). 

Pożyczka na wszystko
Z raportu wynika, że Polacy 

chętnie pożyczają na zakupy. Wio-
dącym wydatkiem jest sprzęt RTV 
i AGD. W czołówce są też telefony. 
Wzrasta liczba pożyczek zacią-
gniętych… przez telefon. W 2017 
roku skoczyła o ponad 30 proc.! 
Chętnie też zapożyczamy się na 
wakacyjny wypoczynek. W tym 
wyprzedzają nas jedynie Irland-
czycy, spośród których 29 proc. 
gotowych jest sfinansować urlop 
kredytem lub pożyczką. Pożycza-
my u rodziny, w bankach, on-line. 
Po pomoc do najbliższych zgło-
siło się 39 proc. ankietowanych. 
Na takie rozwiązanie chętniej od 
nas decydują się m.in. mieszkańcy 
Grecji, Francji, Niemiec czy Wiel-
kiej Brytanii.

– Rodzinne pożyczki są bar-
dzo popularne – mówi Katarzy-
na Płusa, ekspert Intrum Justitia. 
– Łatwiej jest nam negocjować 
ewentualne wydłużenie terminu 
zwrotu takiego zobowiązania. Co 
jest równie ważnie, od takiej po-
życzki nie są naliczone odsetki, 
dzięki czemu nie nadwyrężamy 
dodatkowo swojego domowego 
budżetu. Musimy jednak pamię-
tać, że taki kredyt, jak każdy inny, 
powinniśmy spłacić w umówio-
nym terminie. Wśród rodzimych, 

jak i pozostałych respondentów 
popularne są także tradycyjne, 
bankowe pożyczki i pomoc od 
znajomych. Warto zauważyć, że 
potrafimy dostrzec zagrożenia 
związane z łatwym dostępem do 
pożyczek. Respondenci zwracają 
uwagę, że łatwy dostęp do po-
życzek on-line przyczynia się do 
tego, że kredyty mogą zaciągnąć 
osoby, które nie powinny tego ro-
bić. Takiego zdania jest 60 proc. 
Polaków – dodaje Płusa.

Zadłużona młodość
Klientami firm pożyczko-

wych są zazwyczaj osoby młode, 
poniżej 40. roku życia (62 proc.), 
a wskaźnik ten jest dodatkowo 
wyższy wśród osób pozostających 
w stanie wolnym (88 proc.). Są to 
osoby o średnich miesięcznych 
zarobkach na poziomie 3 tys. zł, 
mieszkańcy małych i średnich 
miast. 

W Krajowym Rejestrze Dłu-
gów znajduje się obecnie 152 tys. 
dłużników w wieku 18-25 lat. W su-
mie ich zobowiązania finansowe 
wynoszą 535 mln zł. Rekordzistką 
jest młoda kobieta z Wrocławia, 
która zadłużyła się na 625 tys. zł. 
Ma zaledwie 24 lata. Dla porów-
nania rok wcześniej zadłużonych 
w tym przedziale wiekowym było 
110 tysięcy, a suma ich zobowią-
zań wyniosła „zaledwie” 309 mln 
zł.

– Wśród dłużników w tej gru-
pie wiekowej dominują osoby, 
które zaciągają pożyczki na zaspo-
kajanie drogich zachcianek, często 
nie licząc się z własnymi możliwo-
ściami finansowymi, chcąc przy-
podobać się najbliższemu otocze-
niu – informuje Jakub Kostecki, 
prezes firmy Kaczmarski Inkaso. 
– Dla nich niezwykle ważne jest 
to, by w mediach społecznościo-
wych pochwalić się wakacjami 

w ciepłych krajach, markowy-
mi ubraniami, drogim sprzętem 
elektronicznym. A jeśli ich na to 
nie stać, sięgają po pożyczkę.

Z danych Krajowego Rejestru 
Długów wynika, że 63 proc. mło-
dych dłużników to mężczyźni. 
Najczęściej zadłużają się miesz-
kańcy dużych miast. Prym w nie-
chlubnym rankingu wiodą miesz-
kańcy Górnego Śląska, na drugim 
miejscu znalazła się Wielkopolska, 
trzecie miejsce przypadło woje-
wództwu mazowieckiemu.

– Długi młodych Polaków ro-
sną razem z nimi – stwierdza pre-
zes Zarządu Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospo-
darczej. – Zadłużenie 18-latków to 
tylko 1 mln złotych, zadłużenie 22-
latków to 65 mln złotych, a zadłu-
żenie 25-latków sięga ponad 167 
mln złotych. 55 proc. długu w tej 
kategorii wiekowej przypada na 
osoby w wieku 24-25 lat. 

Koszt ma znaczenie
Z przeprowadzonych badań 

wynika jednak, że Polacy pożycza-
jąc pieniądze są uważni. Zwracają 
uwagę na koszt pożyczki, a także 
na wysokość miesięcznych rat. Tak 
robi aż 87 proc. badanych, a tylko 
6 proc. bagatelizuje ten istotny 
parametr oferty pożyczkowej. 
Duże znaczenie dla pożyczkobior-
ców korzystających z oferty firm 
pozabankowych ma to, czy firma 
cieszy się renomą, jej marka jest 
rozpoznawalna i działa na rynku 
legalnie.

Ponad połowa (53 proc.) an-
kietowanych Polaków żałuje, że 
w szkole nie nauczyła się więcej 
o domowych finansach. Jest to 
wynik zbliżony do średniej euro-
pejskiej, która wynosi 51 proc. Nie 
dziwi więc fakt, że 73 proc. rodzi-
mych respondentów przyznało, 
że w szkole dzieci powinny uczyć 

się więcej na temat zarządzania 
domowym budżetem. 85 proc. 
Polaków przyznało, że uczy swo-
je pociechy jak należy obchodzić 
się z pieniędzmi. Jest to wzrost 
o trzy punkty procentowe w po-
równaniu do poprzedniej edycji 
raportu.

Profesjonalna pomoc
Dzięki placówkom broker-

skim czy porównywarkom inter-
netowym Polacy mają możliwość 
wcześniejszego rozeznania się 
wśród ofert, dostosowania i roz-
wiania ewentualnych wątpliwości. 

– Pewność, że uda nam się 
spłacić zadłużenie, jest podsta-
wowym kryterium do spełnienia 
przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji pożyczkowej – informuje 
Maciej Jaworski, właściciel pla-
cówki Domu Finansowego QS 
w Lipnie. – Jeśli chcielibyśmy, aby 
spłata były dla nas mniej odczu-
walna, możemy rozłożyć dług na 
raty, które będą dla nas komfor-
towe i nie obciążą bardzo nasze-
go domowego budżetu. Jeśli pa-
trzymy na pożyczki, jako formę 
wypełnienia domowego budżetu, 
którą jesteśmy w stanie spłacić, 
to możemy mieć spokój ducha 
i pewność, że w żaden sposób nie 
zaszkodzą nam w naszej historii 
kredytowej.

Niestety nadal jest sporo osób, 
które traktują pożyczki jako formę 
spłacania swoich starych długów, 
co nie jest dobrą strategią, ponie-
waż idąc tym schematem jeste-
śmy o krok od spirali kredytowej, 
z której bardzo ciężko jest wyjść. 
Ludzie, którzy doprowadzili swoje 
finanse do takiego stanu, bardzo 
często nie wychodzą z zadłużenia 
i pozostają w tym ciągu przez lata, 
a niekiedy ich dług coraz bardziej 
rośnie.  

– Pieniądze z pożyczki może-

my przeznaczyć na co tylko chce-
my. Jedynym warunkiem jest to, 
aby nie zapożyczać się, gdy nie bę-
dziemy mieli na spłatę. Niestety, 
ale pod tym względem musimy 
patrzeć realnie i dobrze ocenić na-
sza sytuacje finansową. Pożyczka 
może się stać wypełnieniem do-
mowego budżetu, gdy na przykład 
chcemy kupić bilet lotniczy, nowy 
telewizor. Jeśli postanowimy się 
jednak zadłużyć na dużą kwotę 
i nie będziemy mieli jak ich oddać, 
to najprawdopodobniej skończy 
się to dla nas nieprzyjemnymi 
konsekwencjami, jak na przykład 
wpisaniem do rejestru dłużników, 
czy odsetkami za nieopłacenie za-
dłużenia na czas – dodaje Maciej 
Jaworski.

Niezależnie od celu, na jaki 
chcemy przeznaczyć pożyczkę, 
musimy pamiętać o tym, by brać 
ją tylko w przypadku wysokiej 
gwarancji spłaty.

– Takie zobowiązania najlepiej 
jest zawierać w momencie ocze-
kiwania na pensję lub gdy mamy 
pewność, że w niedługim czasie 
będziemy mieć pieniądze na spła-
tę należności. Niestety, nagła po-
trzeba gotówki, nieprzemyślenie 
i brak analizy swojej decyzji lub 
ogromna chęć na spełnienie dro-
giej zachcianki są najczęstszym 
motorem napędzającym. Impul-
sywne decyzje są najczęściej po-
dejmowane przez młodych ludzi, 
którzy nie są przyzwyczajeni do 
czekania na kupno upragnionej 
rzeczy czy oszczędzania pieniędzy. 
To właśnie takie decyzje są najpo-
pularniejszym początkiem sprali 
kredytowej, która po dłuższym 
czasie może doprowadzić nawet 
do upadłości konsumenckiej – 
przestrzega Maciej Jaworski

(nał), fot. pixabay
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 Lipno
 W sobotę 24 marca o 16.00 w kinie Nawojka, w ramach DKF-u, będzie można 

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

 25 marca o 16.00 w tym samym miejscu zostanie wyświetlony film „Święty 
niezłomny”. To historia życia hiszpańskiego księdza, który w 2003 roku został 
ogłoszony świętym przez papieża Jana Pawła II. Poveda założył Stowarzyszenie 
Terezjańskie zajmujące się duchowym przygotowaniem nauczycieli. Aktywnie 
wspierał walkę o prawa kobiet. Zginął śmiercią męczeńską w 1936 roku. Bilety 
– 10 zł. 

 Miejskie Centrum Kulturalne ogłosiło konkurs pod hasłem „Dzieło roku”, 
którego celem jest ukazanie aktywnej twórczości w różnorodnych formach sztuki, 
a także podtrzymanie, aktywizacja i wzajemna integracja działalności twórczej ar-
tystów profesjonalnych oraz amatorów na terenie Lipna. Prace można oddawać do 
3 kwietnia do 15.30. Wernisaż jest planowany na 13 kwietnia. Szczegóły i regu-
lamin na stronie www.mcklipno.pl. Konkurs honorowym patronatem objął bur-
mistrz Lipna. 

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 25 marca, bezpośrednio po mszy św. o 18.00, w kościele pw. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej planowane jest misterium pt. „Drzewo krzyża” w wyko-
naniu grupy teatralnej domu kultury. Wstęp wolny. 

 • 7 kwietnia o 17.00 w domu kultury zaśpiewa Damian Holecki. To wokalista, 
kompozytor, instrumentalista, prezenter telewizyjny i radiowy. Bilety kosztują 35 zł.

 Wąbrzeźno
 W Niedzielę Palmową 25 marca na Placu Jana Pawła II odbędzie się Miejski 

Jarmark Wielkanocny. Wydarzeniu towarzyszyć będą konkursy na „Mazurek wiel-
kanocny” i „Palmę wielkanocną”. Prowadzone będą zabawy i konkursy dla dzieci.

 6 kwietnia o 17.00 w WDK aktorzy Teatru Objazdowego Pomarańczowy 
Cylinder zaprezentują spektakl „Ekogalaktyka”. To historia o kosmosie z perspekty-
wy załogi statku kosmicznego. Widzowie wspólnie z dwójką kosmonautów odwiedzą 
cztery planety oraz poznają codzienne życie międzygwiezdnej załogi. Przy okazji tej 
podróży poruszone zostaną takie tematy jak oszczędzanie wody oraz co to są źródła 
energii odnawialnej. Przedstawienie jest typową formą nauki przez zabawę. Bilety 
w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 od 20 
marca.

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

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

kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Jest zdobywcą szczytów: K2 (okres 
letni) i Broad Peak (okres zimowy). 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Zamieszały 
w województwie 

REGION  Poznaliśmy laureatów konkursu im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. W kategorii li-
ceów, techników i szkół branżowych zwyciężyła Matylda Ru-
mińska z LO w Rypinie, która wyprzedziła Annę Wiśniewską 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Pisemne prace dokumentujące 
losy nieznanych bohaterów oraz 
wspomnienia uczestników i świad-
ków ważnych wydarzeń w dziejach 
Polski i naszego regionu można 
było nadsyłać w dwóch kategoriach 
wiekowych: dla uczniów VII klas 
szkół podstawowych oraz II i III 
klasy gimnazjum; dla uczniów lice-
ów, techników i szkół branżowych. 
W kategorii pierwszej wpłynęło 11 
prac, w drugiej – 22.

W kat. liceów, techników i szkół 
branżowych najlepsza okazała się 
Matylda Rumińska z Zespołu Szkół 
nr 1 w Rypinie, która przygotowała 
pracę pt. „Z Murmańska do Dywi-
zjonu 300 – wojenna tułaczka sier-
żanta Jerzego Jaworskiego”. Uczen-
nica otrzymała nagrodę rzeczową 
o wartości do 1,5 tys. zł. Opiekunem 
Matyldy była Joanna Lewandow-

ska. Drugie miejsce zajęła Anna 
Wiśniewska z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Wąbrzeźnie za 
pracę „Gen patriotyczny i społeczny 
w mojej rodzinie”. Reprezentantkę 
Wąbrzeźna do konkursu przygoto-
wał Grzegorz Banaś. 

Kapituła przyznała także wy-
różnienia, które otrzymali m.in. 
Klaudia Forembska – praca „Dama 
żelazna – Halina z Chełmickich Ja-
roszewiczowa”, uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Ostrowitem, opiekun 
Aleksandra Budzińska; Róża Pa-
luch – praca „Henryk Miśkiewicz 
– świadek dwóch totalitaryzmów”, 
uczennica Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Wąbrzeźnie, opie-
kun Grzegorz Banaś oraz Olga Ak-
samit – praca „Sierżant Franciszek 
Aksamit”, uczennica Zespołu Szkół 

nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, opiekun 
Szymon Wiśniewski. 

– Patronką konkursu jest Elż-
bieta Zawacka – legendarna ci-
chociemna, wzorzec patriotycznej 
postawy. Mam nadzieję, że jej losy 
zainspirowały młodzież do rozwija-
nia wiedzy historycznej o naszym 
regionie, spisywania lokalnych 
dziejów na podstawie wspomnień 
świadków, a także zdjęć i pamiątek 
zachowanych w rodzinnych i pu-
blicznych archiwach – podsumo-
wuje marszałek Piotr Całbecki.

Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe – tablety, smart-
fony, czytniki ebooków. Nagrody 
powędrują także do szkół, których 
uczniowie zwyciężyli w obu kate-
goriach oraz do opiekunów laure-
atów.

(ToB)

Impreza bez barier 
25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie 
się Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych 
„Wąbrzeski Mikrofon”.

Wąbrzeźno

Każdego roku w tym wyda-
rzeniu bierze udział ponad 100 
osób z całego województwa. 

– Prezentacje sceniczne oraz 
wspólna zabawa dają wiele ra-
dości zarówno wykonawcom, jak 

i opiekunom. Celem festiwalu 
jest integracja uczestników, ła-
manie barier oraz popularyzacja 
piosenki wśród osób niepełno-
sprawnych. Do udziału zaprasza-
my osoby niepełnosprawne od 
16 roku życia (m.in. podopieczni 
WTZ, DPS, Stowarzyszeń i Fun-
dacji Osób Niepełnosprawnych) 
– informuje WDK. 

Każdy uczestnik wykona jed-
ną piosenkę w języku polskim. 
Organizator zapewnia nagłośnie-
nie, aparaturę do odtwarzania 
podkładu muzycznego (CD) oraz 
poczęstunek.

Zgłoszenia są przyjmowane 
do piątku 13 kwietnia. Szczegóło-
wy regulamin można znaleźć na 
stronie: www.wdkwabrzezno.pl. 

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

05:50 Elif odc. 208, - serial  
06:50 Komisariat odc. 38, - serial 
07:15 Komisariat odc. 39, - serial 
07:45 Alarm! odc. 18,   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Komisarz Alex odc. 133, - serial  
10:10 Klan odc. 3282  
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 4, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:45 Dzika Iberia odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 209, - serial 
14:45 Korona królów odc. 46 - serial  
15:15 Alarm! odc. 18,   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 16, 
 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3283 
18:30 Korona królów odc. 47 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 19,  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 242, - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 66 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 4 
23:50 Ocaleni - publicystyczny 
00:55 Wojskopolskie.pl odc. 2

05:20 Ukryta prawda odc. 181, - serial 

06:25 Szpital odc. 279, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 212, - serial 

08:20 Przepis na życie odc. 12, - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 7 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 554, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 213, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 453, - serial 

14:55 Szpital odc. 280, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 4, - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 13, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 555, - serial 

20:00 Głupi i głupszy - komedia 

22:15 Lucyfer odc. 4 s. 2 - serial 

23:15 American - horror Story: Asylum 

 odc. 4 s. 2 - serial 

00:15 Pora na miłość 

 - komedia romantyczna

06:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 20 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 13 s. 5, - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 69, - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów 
 odc. 70, - serial 
11:00 Drużyna A odc. 21 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 14 s. 5, - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 98 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 170 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 99 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 60 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 61 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 377, 
- serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 378, - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 168, - serial  
21:00 Biali nie potrafi ą skakać 
 - komedia 
23:35 Teren prywatny  - thriller 
01:20 Anthony Bourdain: bez rezerwacji 
 odc. 7 - serial

06:00 To moje życie! odc. 252 s. 3 
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 19 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 7 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 3, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4, - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 3, - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 38 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 39 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2, - serial 
20:00 Kłamca, kłamca - komedia 
21:50 Twarda laska - komedia 
23:50 Najśmieszniejsi odc. 3 - kabaret 
00:45 Dyżur - dokumentalny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:15 Dezerterzy 
 odc. 69, - publicystyczny 
08:45 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
09:15 Lepiej być piękną i bogatą 
 - komedia  
11:00 Lalka odc. 5, - serial 
12:30 Studio Kultura - rozmowy 
12:50 Kratka - obyczajowy 
13:45 Którędy po sztukę 
 odc. 40, - publicystyczny 
14:00 Mistrz - obyczajowy 
15:25 Rzecz Polska odc. 3,  
15:45 Chuligan literacki 
 odc. 74, - publicystyczny 
16:25 Małe stłuczki - obyczajowy 
18:05 Mój najszczęśliwszy dzień. 
 Marian Turski - dokumentalny 
19:20 Caracas Film animowany 
19:30 Drżące trąby Film animowany 
19:40 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
20:00 Smak wiśni - psychologiczny 
21:45 Scena klasyczna - recital 
22:35 Dziennik fi lozofa odc. 98 
22:45 Niebo i lód - dokumentalny 
00:25 Pokój saren - muzyczny

06:50 Był taki dzień odc. 509 - felieton 
06:55 Mit o Szarym - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 43,  
08:40 Misja Gryf odc. 11
 - przygoda i podróże 
09:15 Pogranicze w ogniu 
 odc. 8 - serial  
10:35 Jak było? - publicystyczny 
11:15 Flesz historii 
11:30 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 5 - reportaż  
11:50 Marcowa prasa - Łódź ‘68 
 - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 111 - historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 112 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 69 - serial 
15:00 Sprawiedliwi wśród nas 
 odc. 3 - serial 
15:30 Pociąg zatrzymał się w Auschwitz 
 - dokumentalny 
16:15 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 1 
 - dokumentalny 
17:15 Taśmy bezpieki odc. 43, 
 - dokumentalny 
17:45 Kanclerz odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 122 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 123 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 6 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu 
 odc. 9 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 171 
 - historyczny  

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:25 Kruszynka - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna Felieton  
11:35 Przyroda i ludzie 
 - program przyrodniczy 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 4 
 - dokumentalny 
13:40 Mansa - dokumentalny  
14:00 Szlif księżnej - obyczajowy  
15:40 Nuty nadziei - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Grunt to droga odc. 3  
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 W Solankowej Dolinie - serial 
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 Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 3 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Młodość też potrafi  
 - dokumentalny 
22:25 Święty na każdy dzień 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 700, - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 4 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 18, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 47 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1828, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 100, - serial 
14:00 Nieziemskie wulkany 
 odc. 286 s. 56 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 700, - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 75, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 48 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 19, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1828, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1829, - serial 
20:45 Trzecia połowa odc. 1, 
 - publicystyczny 
21:20 The Good Doctor odc. 15, - serial 
22:15 Zawód: Amerykanin 
 odc. 3 - serial 
23:15 Za marzenia odc. 4, - serial 
00:05 Trzecia połowa odc. 1, 
 - publicystyczny

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 12 s. 8 kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2212 
10:55 Ukryta prawda odc. 878, - serial  
12:00 Szkoła odc. 530, - serial  
13:00 19+ odc. 231, - serial  
13:30 Szpital odc. 767, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 11 
15:30 Szkoła odc. 531, - serial  
16:30 19+ odc. 232, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 879, - serial  
18:00 Szpital odc. 768, - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 129 
19:50 Uwaga! odc. 5257,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 13 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2650, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 136, - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 17  
22:30 Dlaczego nie! 
 - komedia romantyczna 
00:40 Colombiana - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 645, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 380, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 381, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 150, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 733, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 124, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 770, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2657, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 816, - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3598,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 199, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 189, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2658, - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 510 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 110 
21:10 Przyjaciółki odc. 126, - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 1 
23:20 Błękitna laguna: Przebudzenie 
 - przygodowy 
01:10 Sobójcala samów - dramat

22:15 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:45 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

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

Lloyd, szofer limuzyny, marzy o kobiecie, która by 
bez reszty podzielała jego poglądy. Pewnego dnia 
wiezie na lotnisko pogrążoną w zamyśleniu Mary, 
w której się zakochuje.

Emma i Dean biorą udział w szkolnej wycieczce do 
Trynidadu. Podczas nocnej imprezy na łodzi Emma 
wypada za burtę. Dean rusza jej na pomoc. Prąd 
morski zmiata ich na bezludną wyspę.

„Błękitna laguna: Przebudzenie”
(2014r.) Polsat 23:20

„Głupi i głupszy”
(1994r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

05:50 Elif odc. 209, - serial  
06:45 Komisariat odc. 40, - serial 
07:15 Komisariat odc. 41, - serial 
07:45 Alarm! odc. 19,   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 242, - serial  
10:10 Klan odc. 3283  
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 10 s. 4, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 Rok w zagrodzie odc. 1 
12:45 Dzika Iberia odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 210, - serial 
14:45 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
15:00 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
17:05 Teleexpress  
17:10 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
17:55 Leśniczówka odc. 7, - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 8, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 20,  
20:25 Polska - Nigeria - piłka nożna  
20:40 Polska - Nigeria - piłka nożna  
23:25 Złotowłosa - dramat  
01:00 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 52, - publicystyczny

05:20 Ukryta prawda odc. 182, - serial 

06:25 Szpital odc. 280, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 213, - serial 

08:20 Przepis na życie odc. 13, - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 8 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 555, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 214, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria 

 Wesołowska odc. 454, - serial 

14:55 Szpital odc. 281, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 4, - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 2, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 9 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 556, - serial 

20:00 Biały Kieł - przygodowy 

22:20 Ostatnia piosenka 

 - melodramat 

00:35 Lucyfer odc. 4 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 21 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 14 s. 5, - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 71, - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów 
 odc. 72, - serial 
11:00 Drużyna A odc. 22 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 15 s. 5, - serial 
13:00 Galileo odc. 668  
14:00 Galileo odc. 669  
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 100 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 62 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 63 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 378, - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 379, - serial  
20:00 Niebezpieczna dzielnica 
 - sensacyjny 
21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 165, - serial  
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 166, - serial  
00:00 Demon: Historia prawdziwa 
 - horror

06:00 To moje życie! odc. 253 s. 3 
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 20 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 8 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 3, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4, - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 22 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 3, - serial 
16:45 13. posterunek odc. 40 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 41 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2, - serial 
20:00 Ryzykanci - sensacyjny 
21:55 Cena powrotu - sensacyjny 
23:50 Firewall - sensacyjny 
02:00 Dyżur - dokumentalny

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Mini wykłady o maxi sprawach 
 odc. 1Filozofi a 
08:35 Rzecz Polska odc. 3,  
08:55 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
09:20 Małe stłuczki - obyczajowy  
11:00 Lalka odc. 6, - serial 
12:25 Studio Kultura 
 - rozmowa 
12:45 Europakonzert 2017 from Paphos 
 - koncert 
14:25 Pegaz odc. 65 kulturalny 
15:30 Drzazgi Komediodramat 
17:25 Videofan odc. 86
 Program studyjny 
17:50 Gottland - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
20:00 Wstęp do fi lmu 
 odc. 83, Rozmowa 
20:05 Chevalier Komediodramat 
22:00 Tygodnik kulturalny 
22:50 Dziennik fi lozofa odc. 99 
23:10 - koncert Seong-Jin Cho, 
 zwycięzcy XVII 
 Międzynarodowego Konkursu 
 Pianistycznego im. 
 Fryderyka Chopina - koncert 
00:05 Smak wiśni - psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 510 - felieton 
07:00 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 1 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 44,  
08:40 Misja Gryf odc. 12- przygoda 
 i podróże 
09:15 Pogranicze w ogniu 
 odc. 9 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 15 - serial 
10:45 Podróże z historią 
 odc. 30 - historyczny 
11:20 Taśmy bezpieki 
 odc. 43, - dokumentalny 
11:50 Nie bój się, nie bój 
 - dokumentalny 
12:35 Harpunem i kulą - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 122 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 123 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 41 - serial 
15:15 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 4 
 - dokumentalny 
16:25 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 2 
 - dokumentalny 
17:30 Goniec historyczny IPN 
 - publicystyczny 
17:50 Kanclerz odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 151 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 156 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 30 - - reportaż 
20:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 1 - serial 
21:50 Pogranicze w ogniu odc. 10 
 - serial 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 3 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat - magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski Felieton  
11:35 Wenezuela - San Félix - reportaż 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Powrót posła Spektakl teatralny 
13:35 W Solankowej Dolinie - serial 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Tekla - życie dla Ewangelii 
 - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Odbudujmy Pałac Saski! 
 - reportaż 
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom Serial animowany 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 6, - serial 
23:25 Błogosławiona Juta. Kobieta 
 średniowiecza - dokumentalny

05:30 Koło fortuny  
06:05 Za marzenia odc. 4, - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 3 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 19, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 48 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1829, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 101, - serial 
13:55 Coś dla Ciebie 
 odc. 142, - publicystyczny 
14:20 Makłowicz w podróży 
 odc. 81 kulinarny 
14:55 Za marzenia odc. 4, - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 76, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 49 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 20, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1829, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1830, - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl 
 odc. 229 s. 12 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 4, - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 3 - serial 
00:40 Raj na ziemi - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 13 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2213 

10:55 Ukryta prawda odc. 879, - serial  

12:00 Szkoła odc. 531, - serial  

13:00 19+ odc. 232, - serial  

13:30 Szpital odc. 768, - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 532, - serial  

16:30 19+ odc. 233, - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 880, - serial  

18:00 Szpital odc. 769, - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:48 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 130 

19:50 Uwaga! odc. 5258,  

20:00 Avengers - sensacyjny 

23:00 Lara Croft Tomb Raider: 

 Kolebka życia - przygodowy 

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 5 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 646, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 382, - serial 
09:30 SuperPies odc. 3 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 1, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 734, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 125, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 771, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2658, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 817, - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3599,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 200, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 190, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2659, - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 511 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
 z gwiazdami odc. 77 
22:05 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 4 
23:20 Wujaszek Eddie  - thriller 
01:05 W stronę słońca - science fi ction

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Lalka 08:0 Wojciech Cejrowski  - 
boso przez świat

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

Widmo zagłady wisi nad światem. Szef tajnej 
organizacji S.H.I.E.L.D. tworzy specjalną 
jednostkę, w skład której wchodzą znani 
z komiksów superbohaterowie. Ci łączą siły, aby 
zapobiec katastrofi e.

Emerytowany policjant z Los Angeles, Roland 
Sallinger, zostaje ochroniarzem córki teksańskiego 
przemysłowca. Gdy dziewczyna zostaje porwana 
przez gangsterów, Sallinger wyrusza jej na 
ratunek.

„Cena powrotu”
(2008r.) TV Puls 22:15

„Avengers”
(2012r.) TVN 20:00



Sobota, 24 marca 2018

20:20 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3281  
06:05 Sprawa dla reportera   
07:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 34 - serial  
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie 
 - magazyn poradnikowy 
08:15 Rok w ogrodzie extra 
 - magazyn poradnikowy 
08:40 Studio Raban odc. 22, Program 
 redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:05 Rodzinny ekspres 
 odc. 25 poradnikowy 
09:30 Spis treści Magazyn 
09:40 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
10:00 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4, - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 176 kulinarny 
14:05 Blondynka odc. 78, - serial  
15:05 Ojciec Mateusz odc. 242, - serial  
15:55 Korona królów odc. 44 - serial  
16:25 Korona królów odc. 45 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Antena  
18:20 Panny sprawiedliwe  - koncert 
 pamięci Polaków ratujących 
 Żydów - koncert 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 134, - serial 
21:20 72 godziny - sensacyjny  
23:15 Spis treści Magazyn 
23:25 Łowcy głów  - thriller 
01:15 Młyn i krzyż Dramat historyczny

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 183, - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Dwóch i pół odc. 19 s. 11 - serial 

09:25 Dwóch i pół odc. 20 s. 11 - serial 

09:55 Przyjaciele odc. 7 s. 1 - serial 

10:25 Przyjaciele odc. 8 s. 1 - serial 

10:55 Przyjaciele odc. 9 s. 1 - serial 

11:25 Przyjaciele odc. 10 s. 1 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 10, - serial 

13:05 Przepis na życie odc. 11, - serial 

14:05 Przepis na życie odc. 12, - serial 

15:05 Wygraj randkę 

 - komedia romantyczna 

17:15 Wpuszczony w kanał 

 - fi lm animowany 

19:00 Bodyguard - sensacyjny 

21:45 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

23:50 Troja - przygodowy 

03:15 Moc magii odc. 82

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 15 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 16 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 22 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial 
09:20 Garfi eld Show odc. 43 - serial 
09:40 Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel 
 - animowany 
11:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 375, - serial  
12:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 376, - serial  
13:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 377, - serial  
14:20 STOP Drogówka 
 odc. 171 policyjny 
15:30 Zakochany kundel II: Przygody 
 Chapsa Film animowany 
16:50 Ulubieńcy Ameryki - komedia  
19:00 Galileo odc. 670 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 378, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 379, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 167, - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 168, - serial  
00:05 Lizzie Borden chwyta za siekierę 
 - dramat kryminalny

06:00 Skorpion odc. 23 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 51 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 13, - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 14, - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 55 s. 2, - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 56 s. 2, - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 57 s. 2, - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2, - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 59 s. 2, - serial 

14:25 Najśmieszniejsi odc. 4 - kabaret 

15:30 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

17:55 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia romantyczna 

20:00 Wpół do śmierci - sensacyjny 

22:00 Furia - dramat wojenny 

00:25 Company of heroes: Oddział 

 bohaterów - sensacyjny

08:00 W pustyni i w puszczy 

 odc. 1 - serial 

09:00 Imigrant Komediodramat 

09:30 Informacje kulturalne 

 - wiadomości 

09:50 Komu piosenkę 

 - program artystyczny 

10:35 Dzika muzyka odc. 8, 

 - program muzyczny 

11:10 Odyseja fi lmowa odc. 4 - serial 

12:25 List - dramat 

13:30 Aria dla atlety - obyczajowy 

15:15 Wydarzenie aktualne - reportaż 

15:50 Złotoręki - dramat 

18:05 Dranie w kinie odc. 21 

18:45 Elvis Presley: ‘56 Special 

 - dokumentalny 

20:00 Uciekinier - psychologiczny 

22:15 - koncert 100-lecia ZAiKS-u 

 - koncert 

00:30 Obława - dramat wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 511 - felieton 
07:00 Kazimierz Mikulski - na granicy 
 snu i groteski - dokumentalny  
08:00 Dziedzictwo regionów 
 odc. 4, Program krajoznawczy 
08:20 Misja Gryf odc. 2 
 - przygoda i podróże  
08:50 Żegnaj, Rockefeller odc. 7, 
 - serial młodzieżowy 
09:25 Żegnaj, Rockefeller odc. 8, 
 - serial młodzieżowy 
10:00 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 127 kulinarny 
10:35 Łowcy odc. 4 - serial 
11:40 Opowieść o Indiach 
 odc. 6 - dokumentalny 
12:45 Łowcy odc. 5 - serial 
13:50 Szerokie tory odc. 55,  
14:25 Wielka gra odc. 70, - teleturniej 
15:25 Spór o historię odc. 108 
 - historyczny 
16:05 Przedwojenny chłopak 
 - dokumentalny 
16:35 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 70,  
17:00 Filmoteka Małopolska 
 odc. 24, - dokumentalny 
17:30 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 5 - reportaż 
17:50 Ile jest życia odc. 11, - serial 
18:55 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 6 - serial  
19:55 Premiera fi lmu o Sprawiedliwych 
 - dokumentalny 
20:40 Ekstradycja odc. 6 s. 2 - serial 
21:45 Klerycy w komunistycznej armii 
 - dokumentalny 
22:45 - dokumentalny - dokumentalny 
23:55 Tutanchamon odc. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna Felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 5, 
 - serial młodzieżowy 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 6, - serial  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 12 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary odc. 1 - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta Teresa z Lisieux 
 - dokumentalny 
23:00 Świadkowie Jehowy - organizacja 
 fałszywych proroków 
 - dokumentalny 
23:45 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 182, - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1826, - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1827, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 M jak miłość odc. 1360, - serial 
11:50 M jak miłość odc. 1361, - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 35 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny  
15:20 Big Music Quiz odc. 2 
16:20 Rodzinka.pl odc. 229 s. 12 
 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy Felieton 
18:40 Postaw na milion - teleturniej 
19:35 Lajk! odc. 11 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 129, Quiz 
21:35 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 3 
22:10 Riviera odc. 3 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 15, - serial 
23:50 RoboCop - science fi ction 
03:00 Krąg podejrzanych odc. 4, - serial

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1061 

11:00 Na Wspólnej odc. 2647, - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2648, - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2649, - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2650, - serial  

12:50 Ugotowani odc. 4 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 3  

14:50 MasterChef Junior odc. 3 s. 3  

16:25 Efekt domina odc. 3 s. 5,   

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 2 s. 2 kulinarny  

18:00 36,6 °C odc. 5 s. 3 poradnikowy  

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:43 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 131 

19:45 Uwaga! odc. 5259,  

20:00 Hipnoza odc. 4  

21:05 Ted II - komedia 

23:30 Dlaczego nie! 

 - komedia romantyczna  

01:40 Ugotowani odc. 4 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:35 My3 odc. 31, - dla dzieci 
 i młodzieży 
08:05 Potwory kontra obcy: Wielka 
 ucieczka B.O.B.-a 
 - fi lm animowany 
08:25 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 31 - serial 
08:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 32 - serial 
09:25 Kung Fu Panda: Sekrety 
 Mistrzów - fi lm animowany 
09:55 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 6 kulinarny 
10:10 Ewa gotuje odc. 326 kulinarny 
10:40 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 7 kulinarny 
10:55 Nasz nowy dom odc. 71 
11:55 Wyjdź za mnie odc. 1  
12:55 Top chef odc. 71  
14:25 Umów się ze mną. Take me 
 out odc. 3, Show  
15:45 Kabaret na żywo odc. 33 
 - kabaret  
17:45 SuperPies odc. 4 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 143 dokumentalna 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 28 - serial 
20:05 Madagaskar III Film animowany 
22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 81 
00:20 Fantastyczna czwórka: Narodziny 
Srebrnego Surfera - science fi ction

08:55 Dwóch i pół 13:40 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 W pustyni 
i w puszczy 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

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

Boston. John jest po rozwodzie, a miś Ted postanowił 
się ustatkować. Jego żoną jest urocza kasjerka 
Tami-Lynn. Para planuje dziecko. Na drodze do ich 
szczęścia stają władze stanowe.

Jest rok 1955. Marty czeka na profesora Browna, 
który ma się po niego zjawić wehikułem czasu. 
Tymczasem pojazd Emmeta zostaje rażony 
piorunem _ dochodzi do awarii. W jej wyniku Emmet 
przenosi się na Dziki Zachód, do roku 1885.

„Powrót do przyszłości III”
(2016r.) TV Puls 15:30

„Ted II”
(2015r.) TVN 21:05



Niedziela, 25 marca 2018

06:10 Klan

05:45 Klan odc. 3282  
06:10 Klan odc. 3283  
06:30 Wojskopolskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
 - transmisja 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Jaka to melodia?   
09:05 Ziarno odc. 654 
09:35 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
10:00 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
12:30 Anioł Pański - transmisja 
12:45 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
13:25 Z pamięci - publicystyczny 
13:35 Macierzyństwo w świecie 
 zwierząt odc. 2 - serial 
14:30 Sonda II odc. 80 
15:05 Komisarz Alex odc. 134, 
 - serial  
15:55 Korona królów odc. 46 - serial  
16:20 Korona królów odc. 47 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:40 Program rozrywkowy  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 14- serial 
21:10 Zgadnij kto - komedia 
 romantyczna 
23:05 W sercu oceanu odc. 4, - serial 
00:05 Z pamięci - publicystyczny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 16 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 17 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial 

08:30 Garfi eld Show odc. 43 - serial 

08:45 Zakochany kundel II: Przygody 

 Chapsa - fi lm animowany  

10:10 Galileo odc. 669  

11:10 Galileo odc. 670  

12:10 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

14:30 O krok od zagłady 

 - fi lm katastrofi czny 

16:20 Za wszelką cenę - dramat 

19:00 Galileo odc. 671 

20:00 Cenny ładunek - sensacyjny 

21:55 Maszyna  - thriller 

23:50 Rozjemca - sensacyjny

06:00 Skorpion odc. 24 s. 2 - serial 

06:50 Przygody Merlina 

 odc. 7 s. 2 - serial 

07:50 Najśmieszniejsi odc. 4 - kabaret 

08:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 4 - serial 

09:15 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 5,  

09:55 Wojciech Cejrowski. Boso - 

 Ziemia Święta odc. 6,  

10:30 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fi lm fantastyczny 

14:20 Kamienne serce odc. 11, 

 - obyczajowy 

15:55 Kłamca, kłamca - komedia 

17:50 Skok na kasę 

 - komedia sensacyjna 

20:00 Umysł przestępcy 

 - dramat kryminalny 

22:15 Krocząc wśród cieni  - thriller 

00:25 Uwikłana odc. 3, - serial

08:00 W pustyni i w puszczy 

 odc. 2 - serial 

09:00 Sol Gabetta - Część mojej duszy 

 - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 229, 

 - publicystyczny 

10:40 Uciekinier - psychologiczny  

13:00 Film fabularny Film fabularny 

13:15 Chuligan literacki odc. 75, 

 - publicystyczny 

13:50 Nienasyceni odc. 35, 

 - publicystyczny 

14:25 Jezioro Łabędzie Balet 

16:50 Rzecz Polska odc. 4,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 523 kulturalny 

18:15 Przez dotyk - obyczajowy 

20:00 Królewicz Olch Dramat 

21:50 Scena alternatywna odc. 54, 

 -  muzyczny 

22:25 Trzeci punkt widzenia odc. 229, 

 - publicystyczny 

23:00 Mury - dokumentalny 

00:35 Imany plays Avo Session 

 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 512 - felieton 
06:55 Dziewczyna z ekranu 
 - dokumentalny  
08:00 Cyryl i Metody. Apostołowie 
 Słowian odc. 4 - serial 
09:10 Siedlisko odc. 2, - serial 
10:05 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 1 - dokumentalny 
10:35 Dzikie Chiny odc. 4 - serial 
11:35 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 4 - dokumentalny  
12:50 Dzika Iberia odc. 4, 
 - fi lm przyrodniczy 
13:50 Szerokie tory odc. 58,  
14:25 Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 
 - dramat 
15:55 Wielka gra odc. 71, - teleturniej 
16:50 Parafi a z sercem odc. 166 
 - reportaż 
17:10 Ex libris Magazyn 
17:35 Ile jest życia odc. 12, - serial 
18:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 1 - serial 
19:50 Ranczo Wilkowyje - komedia 
21:35 Wielki Test o Sienkiewiczu 
 odc. 39, Quiz 
23:25 Tutanchamon odc. 5 - serial  
00:20 Tutanchamon odc. 6 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna Felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial 
09:40 Aktywna zima odc. 10,   
10:00 Uroczystości Niedzieli Palmowej 
 w Watykanie - transmisja 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem - transmisja 
12:20 Wieś - to też Polska Magazyn 
 rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Dzieje Apostolskie odc. 3 - serial 
15:05 Na palmową niedzielę - dla dzieci 
15:30 Ziemia Święta - 5. Ewangelia  
15:45 Jerash - starożytne miasto 
 Jordanii - reportaż 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Gorzkie żale. Nabożeństwo 
 pasyjne  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 19 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 1, - serial 
22:25 Grunt to droga odc. 4  
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
22:50 Procesja dziejów - reportaż

05:40 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1828, - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1829, - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1830, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:35 Impale i gazelopki z Serengeti 
 - dokumentalny 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 197 kulinarny 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 129, Quiz 
13:45 Kocham cię, Polsko! - kulisy 
 odc. 4, Quiz 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny  
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 36 
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 36 
16:35 Na sygnale odc. 183, - serial 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 700, - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 4, - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 1 poradnikowy 
20:05 Big Music Quiz odc. 3 
21:05 - koncert 100-lecia ZAiKS-u 
 - koncert 
22:00 RoboCop - science fi ction 
00:05 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1062 

11:00 Efekt domina odc. 4 s. 5,   

11:30 Co za tydzień odc. 843 

11:55 Iron Majdan odc. 3  

12:55 Diagnoza odc. 5 s. 2, - serial  

13:55 Druga szansa 

 odc. 3 s. 5, - serial  

14:55 Hipnoza odc. 4  

16:00 Odlot Film animowany 

18:00 Ugotowani odc. 5 s. 13  

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:43 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 132 

19:45 Uwaga! odc. 5260,  

20:00 MasterChef Junior odc. 4 s. 3  

21:35 Robin Hood - przygodowy 

00:30 Ted II - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 32, - dla dzieci 
 i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 33 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 34 - serial 
09:15 Kung Fu Panda: Sekrety 
 Mistrzów - fi lm animowany 
09:45 Mulan Film animowany 
11:40 Fantastyczna czwórka: Narodziny 
 Srebrnego Surfera 
 - science fi ction  
13:40 Madagaskar III Film animowany 
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 81  
17:50 Nasz nowy dom odc. 110 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 265, - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 18, - serial 
21:05 Kabaret na żywo odc. 34 
 - kabaret 
23:10 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 3  
00:15 Pewnego razu w Meksyku: 
 Desperado II - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 184, - serial 

06:45 Mango - Telezakupy  

08:50 Dwóch i pół odc. 14 s. 11 

 - serial 

09:20 Dwóch i pół odc. 15 s. 11 

 - serial 

09:50 Dwóch i pół odc. 16 s. 11 

 - serial 

10:20 Przyjaciele odc. 11 s. 1 

 - serial 

10:50 Przyjaciele odc. 12 s. 1 

 - serial 

11:20 Przyjaciele odc. 13 s. 1 

 - serial 

11:50 Przyjaciele odc. 14 s. 1 

 - serial 

12:20 Przepis na życie odc. 13, - serial 

13:20 Przepis na życie odc. 1 s. 2, - serial 

14:20 Goonies - przygodowy 

16:45 Głupi i głupszy - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 4 s. 2 - serial 

20:00 Pearl Harbor - dramat wojenny 

23:50 Zawsze tylko ty - komedia

08:50 Dwóch i pół 19:00 Galileo

15:55 Kłamca, kłamca 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:15 Jeźdźcy smoków

Lew Alex, zebra Marty, hipopotamica Gloria i żyrafa 
Melman próbują wrócić do nowojorskiego zoo. 
Przemierzają Europę ścigani przez kolekcjonerkę 
trofeów.

Ostatni rok XII w. Po śmierci króla Ryszarda Lwie 
Serce łucznik Robin Longstride odchodzi z armii. 
Wraz z nim do Anglii wracają trzej kompani  Mały 
John, Szkarłatny Will i Allan A’Dayle.

„Robin Hood”
(2010r.) TVN 21:35

„Madagaskar III”
(2012r.) Polsat 13:40
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13:45 Elif

05:55 Elif odc. 210, - serial  
06:55 Komisariat odc. 42, - serial 
07:20 Komisariat odc. 43, - serial 
07:50 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4, - serial 
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 47, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 - relacja 
12:50 Macierzyństwo w świecie 
 zwierząt odc. 2 - serial  
13:45 Elif odc. 211, - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 176 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 7, - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 8, - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3284 
18:30 Korona królów odc. 48 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Wyzwolenie Spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać - 
publicystyczny 
23:05 Tajemnice Doliny Krzemowej 
 odc. 2 - serial 
00:10 Zgadnij kto - komedia 
 romantyczna

06:25 Szpital odc. 281, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 214, - serial 

08:20 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 2, - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 9 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 556, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 1, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 455, - serial 

14:55 Szpital odc. 282, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 4, - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 2, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 557, - serial 

20:00 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

22:10 Hedy Lamarr: Genialna i piękna 

 - dokumentalny 

00:00 Wyspa tajemnic - sensacyjny

06:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 18 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 22 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 15 s. 5, - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 73, 
 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 74, 
 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 23 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 16 s. 5, - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 101 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 171 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 102 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 64 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 65 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 379, - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 380, - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 169, - serial  
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial 
22:00 Galileo odc. 670  
23:00 Galileo odc. 671  
00:00 Bitwa o Sewastopol 
 - dramat wojenny

06:00 To moje życie! odc. 254 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 21 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 9 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 3, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4, - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31, - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 3, - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 1 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2, - serial 
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia sensacyjna 
21:55 Ryzykanci - sensacyjny 
23:50 Resident Evil: Zagłada - horror 
01:45 Taki jest świat Magazyn

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Nienasyceni odc. 35, 
 - publicystyczny 
08:40 Rzecz Polska odc. 4,  
09:00 Drzazgi Komediodramat 
11:00 Lalka odc. 7, - serial 
12:30 Studio Kultura - rozmowy 
12:45 Skarb trzech łotrów 
 - fi lm kryminalny 
14:05 Chłopiec na galopującym koniu 
 - psychologiczny 
15:35 Diabeł - psychologiczny 
16:05 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 523 kulturalny 
17:00 Ucieczka z kina „Wolność” 
 - dramat 
18:40 Ikony muzyki odc. 4 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
20:00 Grafi ciarze - dokumentalny 
21:40 Dzień Babci 
 - fi lm krótkometrażowy 
22:15 Mini wykłady o maxi sprawach 
 odc. 1Filozofi a 
22:40 Którędy po sztukę odc. 41, 
 - publicystyczny 
22:45 Videofan odc. 84 
 - program studyjny 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 100 
23:20 I Used to Be Darker - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 513 - felieton 
06:55 Generał polskich nadziei - 
 Władysław Anders 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 52,  
08:35 Misja Gryf odc. 14- przygoda 
 i podróże 
09:10 Pogranicze w ogniu 
 odc. 10 - serial  
10:20 Opowieść o Indiach 
 odc. 6 - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 30 - - reportaż  
11:50 Lekcja martwego języka 
 - psychologiczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 151 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 156 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 46 - serial 
15:10 Spór o historię odc. 171 
 - historyczny  
15:50 Dzika Iberia Film przyrodniczy  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:40 Kanclerz odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 126 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 127 - historyczny 
19:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Ściśle tajne. Tajemnice zbrodni 
 wojennych odc. 1 - serial 
21:25 Pogranicze w ogniu 
 odc. 11 - serial 
22:35 W mniejszości siła 
 - publicystyczny  
23:50 Błękitna Armia 1917-1919 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 Przypowieści Jezusa - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna Felieton  
11:35 20 lat dla świata  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Święty Franciszek i brat Bernard 
 - dokumentalny 
12:55 Na palmową niedzielę - dla dzieci  
13:20 - koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Ostateczne rozwiązanie - dramat 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań odc. 66 
 - serial  
23:00 Nieznani bohaterowie 
 - dokumentalny 
23:50 Lusaka Bauleni - reportaż

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 133, 
 - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 20, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:25 Rodzinka.pl odc. 49 s. 2 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1830, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 102, - serial 
14:00 Impale i gazelopki z Serengeti 
 - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 77, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 50 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 21, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1830, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1831, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 30 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1362, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 5, - serial 
22:50 Zaginiona odc. 4, - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 283 s. 14, - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial

06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 4 s. 2 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 4 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2214 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 2 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 880, - serial  
12:00 Szkoła odc. 532, - serial  
13:00 19+ odc. 233, - serial  
13:30 Szpital odc. 769, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 11 
15:30 Szkoła odc. 533, - serial  
16:30 19+ odc. 234, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 881, - serial  
18:00 Szpital odc. 770, - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 133 
19:50 Uwaga! odc. 5261,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 14 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2651, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 137, - teleturniej 
21:30 Druga szansa odc. 4 s. 5, - serial  
22:30 Iron Majdan odc. 4  
23:35 Robin Hood - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 647, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 383, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 384, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 2, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 735, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 126, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 772, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2659, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 818, 
 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3600,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 201, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 191, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2660, - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 512 - serial 
20:10 Plan ucieczki - sensacyjny  
22:40 6 kul - sensacyjny 
01:10 Niezniszczalni - sensacyjny

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

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

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

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do 
Tokio, gdzie przed laty przeżył cudowne chwile 
z utraconą ukochaną. Teraz okazuje się, że jest 
ojcem 19-letniej Yumi. Oboje muszą uciekać przed 
yakuzą.

Autorytet w dziedzinie zabezpieczeń w więzieniach 
ma przetestować ośrodek dla szczególnie 
niebezpiecznych więźniów. Wkrótce okazuje się, że 
nigdy nie zostanie wypuszczony z placówki.

„Plan ucieczki”
(2013r.) Polsat 20:10

„Wasabi: Hubert zawodowiec”
(2001r.) TV Puls 20:00
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14:45 Korona królów

05:50 Elif odc. 211, - serial  
06:45 Komisariat odc. 44, - serial 
07:15 Komisariat odc. 45, - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 22, - teleturniej 
10:10 Klan odc. 3284  
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 48, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 - relacja 
12:40 Dzika Iberia odc. 4 - serial 
13:45 Elif odc. 212, - serial 
14:45 Korona królów odc. 48 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 17, 
 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3285 
18:30 Korona królów odc. 49 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:25 Polska - Korea Południowa 
 - piłka nożna  
20:40 Polska - Korea Południowa 
 - piłka nożna  
23:25 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 3, - serial 
00:25 Uwięzione odc. 13, - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1118, - serial 

06:25 Szpital odc. 282, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 1, - serial 

08:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 2, - serial  

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 10 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 557, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 2, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 456, - serial 

14:55 Szpital odc. 283, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 4, - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 2, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 11 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 558, - serial 

20:00 Świadek - sensacyjny 

22:30 Wykonać wyrok - sensacyjny 

00:15 American - horror Story: Asylum 

 odc. 4 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 19 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 23 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 16 s. 5, - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 75, - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów 
 odc. 76, - serial 
11:00 Drużyna A odc. 24 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 1 s. 6, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 103 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 83 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 104 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 66 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 67 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 380, - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 381, - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 170, - serial  
21:00 Zbaw nas ode złego - horror 
23:35 Biali nie potrafi ą skakać 
 - komedia  
01:55 STOP Drogówka 
 odc. 171 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 255 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 22 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2, - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 1 - serial 
10:45 Którędy po sztukę odc. 41, 
 - publicystyczny 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4, - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32, - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 3, - serial 
16:55 Na wariackich papierach
  odc. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2, - serial 
20:00 Striptiz - sensacyjny 
22:15 Showgirls - dramat 
01:00 Twarda laska - komedia

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:20 Pogranicze w ogniu 

 odc. 11 - serial  

10:45 Którędy po sztukę 

 odc. 41, - publicystyczny 

11:00 Lalka odc. 8, - serial 

12:25 Studio Kultura - rozmowy

12:40 Bajki na dobranoc - obyczajowy 

14:05 Przeraźliwe łoże Nowele fi lmowe 

14:40 Ilo Ilo - dramat 

16:25 Rzecz Polska odc. 4,  

16:45 Tygodnik kulturalny 

17:35 Hydrozagadka 

 - komedia sensacyjna 

19:00 Dzieci dzwonią - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Do dna Spektakl teatralny 

21:50 Dezerterzy 

 odc. 69, - publicystyczny 

22:25 Dziennik fi lozofa odc. 101 

22:40 Niespokojni - melodramat 

00:20 Demakijaż - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 514 - felieton 
07:00 Sny stracone, sny odzyskane 
 - dokumentalny 
07:35 Inka. Zachowałam się, jak trzeba 
 - dokumentalny 
08:15 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 53,  
08:45 Misja Gryf odc. 15 - felieton 
09:20 Pogranicze w ogniu 
 odc. 11 - serial  
10:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial 
11:30 Goniec historyczny IPN 
 - publicystyczny 
12:05 Dzikie Chiny odc. 4 - serial  
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 126 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 127 - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 47 - serial 
15:20 Łowcy odc. 6 - serial 
16:20 Historia Kowalskich 
 - dokumentalny  
17:30 Kryptonim „Muzeum” - Szlak Armii 
 Krajowej odc. 1 - dokumentalny 
17:50 Czarne chmury odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 154 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 155 - historyczny 
19:55 Jak było? - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Pogranicze w ogniu 
 odc. 12 - serial 
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4, - serial 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:45 Owoce posługi misyjnej 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna Felieton  
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Franciszkanie - droga do ubóstwa 
 - dokumentalny 
13:05 Trzeci Testament - serial 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 66 - serial  
14:45 Nowe parki transgraniczne Afryki 
 Południowej - Park Narodowy 
 Krügera - dokumentalny 
15:20 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce Magazyn 
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  

06:05 M jak miłość odc. 1361, - serial 
07:00 Srebrne dziękczynienie - reportaż 
07:20 Na sygnale odc. 21, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie odc. 17 
11:25 Rodzinka.pl odc. 50 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1831, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 103, - serial 
14:00 Post i długie życie 
 - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1361, - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 78, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 51 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 22, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1831, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1832, - serial 
20:40 O północy w Paryżu 
 - komedia romantyczna 
22:25 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 - publicystyczny  
23:25 Nieustępliwa - dokumentalny 
00:10 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 3

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 2 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 14 s. 8 kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2215 
10:55 Ukryta prawda odc. 881, - serial  
12:00 Szkoła odc. 533, - serial  
13:00 19+ odc. 234, - serial  
13:30 Szpital odc. 770, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 11 
15:30 Szkoła odc. 534, - serial  
16:30 19+ odc. 235, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 882, - serial  
18:00 Szpital odc. 771, - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 134 
19:50 Uwaga! odc. 5262,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 15 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2652, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 138, - teleturniej 
21:30 Diagnoza odc. 6 s. 2, - serial  
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 12 
23:30 Superwizjer odc. 1124,  
00:05 Tu się gotuje! 
 odc. 2 s. 2 kulinarny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 648, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 385, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 386, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 3, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 736, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 127, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 773, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2660, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 819, - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3601,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 202, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 192, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2661, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 513 - serial 
20:05 Niezniszczalni - sensacyjny  
22:20 Blitz Film kryminalny 
00:45 Za linią wroga IV - sensacyjny

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:45 Tygodnik kulturalny 08:15 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Grupa najemników pod dowództwem Barneya Rossa 
wyrusza na niewielką wyspę, aby obalić krwawe rządy 
generała Garzy. Okazuje się, że Garza jest marionetką 
w rękach handlarzy narkotyków.

8-letni Samuel, członek społeczności amiszów, staje 
się przypadkowym świadkiem morderstwa. Policjant 
John Book otrzymuje polecenie przesłuchania 
i ochrony nieletniego świadka.

„Świadek”
(1985r.) TVN 7 20:00

„Niezniszczalni”
(2010r.) Polsat 20:05
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18:00 Klan

05:55 Elif odc. 212, - serial  
06:55 Komisariat odc. 46, - serial 
07:50 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 14- serial  
10:10 Klan odc. 3285  
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 11 s. 4, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 Wójt Roku 2017 - relacja 
12:45 Rusty, król kangurów 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 213, - serial 
14:45 Korona królów odc. 49 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 18, 
 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3286 
18:30 Korona królów odc. 50 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Wielki test. Giganci ducha Quiz  
22:10 Stadion Śląski. W kotle czarownic 
 - dokumentalny 
23:15 Wolność - dramat 
00:50 Uwięzione odc. 13, - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 186, - serial 

06:25 Szpital odc. 283, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 2, - serial 

08:20 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 2, - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 11- serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 558, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 3, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 457, - serial 

14:55 Szpital odc. 284, - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 1, 

 - serial fantastyczny 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 2, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 12- serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 559, - serial 

20:00 Wyspa tajemnic - sensacyjny 

22:55 Mentalista odc. 8 s. 7 - serial 

23:55 Szalone Halloween - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 20 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 24 s. 3- serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 6 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 77, - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 78, - serial 

11:00 Drużyna A odc. 25 s. 3- serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 105 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 84

15:00 Detektywi w akcji odc. 106 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 68 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 69 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 381, - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 382, - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 171 - serial  

21:00 Cenny ładunek - sensacyjny  

23:00 Rywal Dramat

06:00 To moje życie! odc. 256 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 23 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2, - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 2- serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 22- serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33, - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 22- serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 3- serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2, - serial 
20:00 Krytyczna decyzja - sensacyjny 
22:30 Wpół do śmierci - sensacyjny 
00:45 Krocząc wśród cieni Thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 8 

08:45 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:05 Monolog trębacza 

 - krótkometrażowy 

09:35 Hydrozagadka 

 - komedia sensacyjna 

11:00 Lalka odc. 9, - serial 

12:30 Studio Kultura - rozmowy  

12:45 Pograbek - dramat 

14:10 Błękitny anioł - dramat 

16:05 Rzecz Polska 

 odc. 4, Cykl reportaży 

16:20 Dranie w kinie odc. 21, Magazyn 

17:00 Brzezina Dramat psychologiczny 

18:45 Gintrowski Film dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 W objęciach węża - dramat 

22:15 Pegaz odc. 66, 

23:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 102 

23:25 Jedna scena o

 dc. 6,

06:50 Był taki dzień odc. 515, Felieton 
07:00 Historia Kowalskich 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 54, Cykl reportaży 
08:40 Misja Gryf odc. 16, Felieton 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 12- serial  
10:20 W mniejszości siła   
11:30 Spór o historię odc. 133,  
12:15 Łowcy odc. 7, 
 Serial dokumentalny 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 154,   
14:10 Sensacje XX wieku odc. 155,   
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 95, Serial dokumentalny 
15:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4, - serial 
16:20 Proces Szesnastu - dokumentalny
16:50 Elegia na śmierć Roja 
 - dokumentalny
17:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 14, Serial dokumentalny 
17:55 Czarne chmury odc. 2, 
 Serial przygodowy 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 135,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 84,  
19:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:25 Trzech kumpli Film dokumentalny 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 13- serial 
22:40 Idealne miasto Auschwitz 
 - dokumentalny 
23:25 Pożegnanie odc. 28, Reportaż 
23:45 Wielki Tydzień - dramat

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  Program 
 dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 Program edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie Cykl reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień 
 Program religijny  
09:50 Opowieść wiecznie żywa 
 Serial animowany 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu Transmisja 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 47, Serial dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna Felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 Magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański Program religijny 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Księga Ruth. Podróż wiary 
 - obyczajowy 
13:50 Lusaka City of Hope 
 Film dokumentalny 
14:00 Corrie Ten Boom - nieugięta 
 wiara Film dokumentalny  
15:00 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie 
15:40 Trzy wyspy - trzy światy 
 Film dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
 Program religijny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie 
 Magazyn poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa 
 Serial przygodowy 
17:00 Po stronie prawdy Reportaż  
18:00 Anioł Pański Program religijny 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień 
 Program religijny  
19:30 Przygody Mobilków 
 Serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci Program religijny 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec Program religijny 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze Transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 

06:00 M jak miłość odc. 1362, - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 22, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie odc. 18 
11:25 Rodzinka.pl odc. 51 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1832, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 104, - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 4 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1362, - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 79, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 52 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 23, - serial 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1832, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1833, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 701, - serial 
21:45 Na sygnale odc. 184, - serial 
22:25 Dotyk miłości - melodramat 
00:40 Rodzinka.pl odc. 229 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2216

10:55 Ukryta prawda odc. 882, - serial  

12:00 Szkoła odc. 534, - serial  

13:00 19+ odc. 235, - serial  

13:30 Szpital odc. 771, - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 535, - serial  

16:30 19+ odc. 236, - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 883, - serial  

18:00 Szpital odc. 772, - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:48 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 135 

19:50 Uwaga! odc. 5263 

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2653, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 139, Teleturniej 

21:30 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 3  

22:30 Trzynasty wojownik - przygodowy 

00:45 Avengers - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
Magazyn informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 649, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 387, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 389, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 4, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 737, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 128, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 774, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2661, - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 820, - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3602 
16:30 Na ratunek 112 odc. 203, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 193, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2662, - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 172 - serial 
20:00 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 4, Show 
21:25 Top chef odc. 72 
23:00 Baby są jakieś inne 
 - komediodramat 
01:05 Sesje - komedia romantyczna 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Lalka 13:40 Sensacje XX wieku

19:40 Barwy szczęścia 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Wygnany z ojczyzny arabski poeta, Ahmed ibn 
Fahdlan, przyłącza się do napotkanej grupy wikingów. 
Wkrótce z przerażeniem odkrywa, że ma wziąć udział 
w wyprawie przeciwko legendarnemu potworowi.

Dwaj detektywi prowadzą śledztwo w sprawie zniknięcia 
jednej z pacjentek zakładu psychiatrycznego dla 
kryminalistów mieszczącego się na wyspie. Wkrótce 
nadciąga huragan, a w więzieniu wybucha bunt.

„Wyspa tajemnic”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Trzynasty wojownik”
(1999r.) TVN 22:30
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 temperatura: 10 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1019 hPa
 wiatr: 27 25 km/h 

 temperatura: 11 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1018 1016 hPa
 wiatr: 24 16 km/h 

 temperatura: 12 4 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1012 hPa
 wiatr: 9 18 km/h 

 temperatura: 15 6 °C
 opady: 0 0,6 mm
 ciśnienie: 1010 1009 hPa
 wiatr: 23 28 km/h 

 temperatura: 11 6 °C
 opady: 0,9 0 mm
 ciśnienie: 1009 1011 hPa
 wiatr: 32 24 km/h 

 temperatura: 6 2 °C
 opady: 0 0,1 mm
 ciśnienie: 1015 1018 hPa
 wiatr: 18 19 km/h 

 temperatura: 4 -2 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1021 1024 hPa
 wiatr: 19 21 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pasztet mięsno-warzywny

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

500 g mięsa wołowego chudego
pół średniej cebuli
5-6 pieczarek
6 łyżek płatków owsianych
1 średnia cukinia 
2 małe marchewki
pół szklanki groszku mrożonego
1 jajko 
1 łyżka oleju roślinnego
zioła: bazylia, tymianek, 
oregano, natka pietruszki 

Sposób wykonania:

Cebulę oraz cukinię obierz i pokrój 
w kostkę. Marchewki obierz, zetrzyj na 
tarce, pieczarki obierz i pokrój w plaster-
ki. Rozgrzej olej na patelni, dodaj cebulę 
i podsmaż, dodaj pieczarki, a potem cu-
kinię. Duś przez ok. 5 min. Zmiel wołowi-
nę. Do mięsa dodaj jajo, płatki owsiane, 
marchewkę i groszek. Wymieszaj. Dodaj 
cebulę z pieczarkami i cukinią, zioła, sól 
do smaku i dokładnie wymieszaj. Formę 
keksową wysmaruj olejem, wypełnij masą 
mięsną i wyrównaj powierzchnię. Przy-
kryj folią aluminiową. Wstaw do piekar-
nika rozgrzanego do 200 stopni C i piecz 
ok. 1 godz.   

Smacznego!
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Kilka pytań o… alimenty dla rodzica 
PRAWO  W tym numerze omawiamy kwestię alimentów od dzieci na rzecz rodziców, którzy pozostają 
w niedostatku

Adwokat Anna Kraw-
czyk-Koźmińska, prowadząca 
Kancelarię Adwokacką w Wą-
brzeźnie (ulica Wolności 4, tel.  
663-018-891), w formie przystęp-
nych pytań i odpowiedzi przybli-
ża Czytelnikom zawiłości prawa.

– Kto może starać się 
o uzyskanie alimentów od 
dzieci?

– Rodzic, który pozostaje 
w niedostatku. Kwestią pro-
blematyczną jest jednak samo 
zagadnienie niedostatku i jego 
interpretacja.

– Kiedy zatem mamy do 
czynienia z niedostatkiem?

– Pojęcie niedostatku nale-
ży utożsamiać ze stanem, w któ-
rym dana osoba nie jest w stanie 

zaspokoić wszystkich, lub nawet 
części, swoich uzasadnionych 
potrzeb. O takiej sytuacji mo-
żemy mówić na przykład wtedy, 
kiedy rodzicowi wystarcza co 
prawda na opłacenie rachunków 
i skromne wyżywienie, ale nie 
jest już w stanie sam wykupić 
lekarstw czy opłacić rehabilita-
cji. Sąd Najwyższy uściślił to po-

jęcie tłumacząc, że „niedostatek 
występuje wtedy, gdy upraw-
niony nie może w pełni własny-
mi siłami, z własnych środków, 
zaspokoić swych usprawiedli-
wionych potrzeb”. Dlatego za 
każdym razem, kiedy otrzymy-
wana emerytura lub renta jest 
niewystarczająca na normalną 
egzystencję, warto zastanowić 
się czy nie zwrócić się o pomoc 
do dzieci, jeżeli same się one do 
tego nie poczuwają.

– Czy poza niedostatkiem 
musi istnieć jeszcze jakaś inna 
przesłanka, aby takie alimen-
ty otrzymać?

– Tak. Drugą przesłanką są 
możliwości zarobkowe i finan-
sowe dzieci. Sąd bierze pod uwa-
gę przede wszystkim wysokość 
wynagrodzenia, emerytury lub 
renty, premie i inne dochody. 

– Są jeszcze jakieś inne 
czynniki determinujące moż-
liwość otrzymania przez ro-
dzica alimentów od dziecka?

– Ważną kwestią jest to, czy 
rodzic interesował się dziec-
kiem. Czy dbał o nie, o jego wy-
chowanie, zdrowie, edukację? 
Czy zapewniał mu środki do ży-
cia? Jeżeli tego nie robił, wów-
czas obowiązane dziecko może 
powołać się w sądzie na zasady 
współżycia społecznego. Naj-
częściej w takich przypadkach 
sąd nie zasądzi alimentów i od-
dali powództwo.

– Jaką kwotę alimentów 
możemy otrzymać?

– Z mojego doświadcze-
nia wynika, że zazwyczaj są to 
kwoty rzędu kilkuset złotych, 
które są wypłacane co miesiąc 
na rachunek bankowy rodzica. 
Ostateczna kwota zależy jed-
nak zawsze od indywidualnego 
przypadku, sytuacji, w której 
znajduje się rodzic i możliwości 
zarobkowych dziecka.

– Ile kosztuje wniesienie 
takiej sprawy do sądu?

– Osoba, która stara się 
o ustalenie obowiązku alimen-
tacyjnego, zwolniona jest od 
ponoszenia opłaty od pozwu. 
Mówiąc kolokwialnie, jeżeli dzia-
łamy sami, założenie takiej spra-
wy nic nas nie kosztuje. Jeżeli 
natomiast chcemy skorzystać 
z pomocy adwokata, musimy 
liczyć się z wydatkiem na jego 
honorarium. Co ważne, w sytu-
acji kiedy sąd oddali nasze po-
wództwo, wówczas należy być 
przygotowanym, że obciąży nas 
kosztami procesu, czyli opłatą 
od pozwu lub innymi wydatka-
mi związanymi z prowadzonym 
postępowaniem, np. kosztami 
zastępstwa procesowego.  

adwokat 
Anna Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay

Zdrowie

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

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

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

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

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

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

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

Pneumokoki mogą powodo-
wać zakażenia inwazyjne, cha-
rakteryzujące się obecnością 
bakterii w krwi oraz zakażenia 
zlokalizowane – bez uogólnione-
go zakażenia.

Główne postacie zakażenia 
to:

• zapalenie ucha środkowe-
go – prawie każde dziecko do  
5. roku życia ma za sobą prze-
byte zapalenie ucha środkowego 
wywołane przez pneumokoki;

• zapalenie zatok obocznych 
nosa;

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

• zapalenie spojówek.
Zakażenia mogą przebiegać 

w sposób inwazyjny, wywołu-
jąc:

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

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

• posocznicę – najczęściej 
jest następstwem ciężkiego 
zapalenia płuc, jednak może 
rozwinąć się jako choroba pod-
stawowa bez wcześniejszego 
ogniska zapalnego;

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

pienia przeciw pneumokokom 
przynoszą korzyści, są Kiel-

ce. W 2006 r. prowadzono tam 
bezpłatne szczepienia przeciw 
pneumokokom dla dzieci. Za-
padalność na pneumokokowe 
zapalenie płuc u dzieci poniżej  
2. roku życia zmniejszyła się 
o blisko 97 proc., liczba hospi-
talizacji z powodu zapalenia 
płuc wśród dzieci do 2 lat –  
o 60 proc., a liczba przypadków 
zapalenia ucha środkowego – 
o 85 proc. Dodatkowo zaobser-
wowano efekt odporności zbio-
rowiskowej. Liczba zachorowań 
zmniejszyła się o ponad 50 proc. 
wśród dorosłych, którzy często 
komunikują się z najmłodszymi 
(chodzi głównie o osoby starsze- 
seniorów, którzy – poza dziećmi 
– należą do grupy ryzyka zacho-
rowania na zapalenie płuc wy-
wołane przez pneumokoki).

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

źródło: 
Ministerstwo Zdrowia
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Joga: oczyszczający oddech
STYL ŻYCIA  Czy powietrze może szkodzić? Może, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale może też 
oczyszczać

Rozciąganie przodu ciała, choć początkowo może sprawiać trudności, 
relaksuje i zmniejsza uczucie zmęczenia

O tej porze roku jakość po-
wietrza, łagodnie rzecz ujmując, 
nie jest najlepsza. Smog daje się 
nam we znaki. By doświadczyć 
oczyszczającej mocy oddycha-
nia, dobrze jest wybrać się nad 
morze. 

W jodze prawidłowy oddech 
(Pranayama) ma duże znacze-
nie. Oprócz tego, że uspokaja, 
to również stymuluje procesy 
chemiczne w mózgu, wpływa-
jąc na zwiększone wydzielanie 
endorfiny; wspomaga działanie 
przysadki mózgowej; oczyszcza 
krew; pozwala pozbyć się toksyn 
z płuc; zapewnia witalność. Pra-
nayama zapewnia odpowiednie 
krążenie energii w organizmie.

Prezentowana metoda po-
lega głównie na intensywnym 
wydychaniu powietrza. Dzięki 
temu lepiej pracują mięśnie, 
rozkurczają się, a człowiek staje 
się zrelaksowany. 

Jak to zrobić? Siadamy 
w siadzie skrzyżnym, plecy 
proste. Zamykamy oczy i spo-
kojnie oddychamy. Gdy oddech 
się uspokoi, staramy się wypy-
chać z płuc całe powietrze przez 
nos. Usta mamy zamknięte. Ro-
bimy to spokojnie, bez pośpie-
chu. Na pewno się nie udusimy. 
Skupiamy się na brzuchu. Za-
uważymy wtedy, jak brzuch się 
zapada do środka, czyli nasza 
przepona podnosi się do góry 
i wypycha powietrze. Po zakoń-
czeniu wydechu rozluźniamy 
brzuch, przepona lekko się ob-
niży i świeże powietrze zacznie 
wpływać z powrotem do płuc. 
Oddech przyspieszamy do ta-
kiego tempa, aby osiągnąć jeden 
na sekundę. Na początku może 
to sprawiać pewien problem, ale 
przy pełnej synchronizacji jest 
łatwe. Powtarzamy takie oddy-
chanie 30 razy. Na koniec takiej 
sesji oddechowej spowalniamy 
oddech i zaczynamy oddychać 
w sposób naturalny. 

Im częściej będziemy robili 
to ćwiczenie, tym bardziej bę-
dziemy oczyszczali swoje płuca. 

Prezentujemy kolejne asa-
ny.

Pozycja 1: 
Kot (Bidalasana)
Jedna z podstawowych po-

zycji w jodze. Klękamy, kolana 
na szerokość bioder. Dłonie są 
tak ułożone, by ręce i uda two-
rzyły kąt prosty. Podczas wde-
chu wyciągamy do góry szyję, 
jednocześnie opuszczamy przód 
ciała, aż do pępka. Pośladki wy-
pychamy do góry. Następnie 
wydychamy powietrze, opusz-
czając głowę jak najniżej i wy-
ginamy grzbiet do góry, rozcią-
gając w ten sposób kręgosłup. 
Pozycja ta wymaga synchroni-
zacji ruchów. Wykonujemy je 
powoli, koncentrując się na pra-
widłowym, powolnym oddechu.

Co daje nam te ćwiczenie? 
Zwiększa giętkość kręgosłu-
pa, otwiera dolne plecy i jamę 
brzuszną. Pobudza działanie 
tarczycy i gruczołów przytar-
czycznych. Łagodzi bóle rwy 
kulszowej i urazu dolnego od-
cinka kręgosłupa. Ponadto jest 
polecana w zwalczaniu stresu 
i depresji. Łagodnie energetyzu-
je umysł.

Pozycja 2: 
Rozciągania przodu ciała 
(Purvottanasana)
Siadamy z wyprostowany-

mi nogami. Następnie dłonie 
ustawiamy z tyłu, za plecami. 
Ręce wyprostowane. Robimy 
wdech, a następnie z powolnym 
wydechem podnosimy biodra 
i cały tułów do góry. Staramy 
się trzymać biodra u góry. Dą-
żymy do tego, by w tej pozycji 
utrzymać cały tułów w linii pro-
stej. Nie dopuszczamy, by się on 
załamywał. Powoli robimy kil-
ka wdechów i wydechów. Wraz 
z ostatnim wdechem powoli 
opuszczamy biodra w dół. Po-

zycja wymaga pewnej stabilno-
ści i dłuższe wytrwanie w niej 
początkowo będzie sprawiało 
trudności.

Pozycja ta to źródło ener-

Ta asana to znany nam z lekcji wychowania fizycznego „koci grzbiet”

Bidalasana poprawia giętkość kręgosłupa

Infolinia

Masz pytania 
dotyczące zdrowia? Dzwoń!
W ramach akcji „Łączy nas pacjent” pod numerem infolinii Rzecznika Praw 
Pacjenta 800 190 590, pacjenci bezpłatnie otrzymają porady, informacje oraz 
wsparcie dotyczące określonych chorób. 

Specjaliści z różnych dzie-
dzin, zrzeszeni w największych 
w Polsce organizacjach pacjen-
tów, wraz z ekspertami rzecz-

nika udzielają telefonicznych 
porad oraz wsparcia dla dobra 
pacjentów. Szczegółowe infor-
macje o dyżurach znajdują się 

na stronie internetowej Rzecz-
nika Praw Pacjenta. Są tam opi-
sane zarówno zakresy udzie-
lanych porad oraz informacje 

o osobach dyżurujących i fun-
dacjach, które reprezentują.

Na przykład 21 marca dyżu-
rował ekspert Fundacji Małgosi 
Braunek „Bądź”. Odpowiadał na 
pytania, czym jest integralne 
podejście do zdrowia, na czym 
polega medycyna integralna, 
jakie terapie możemy nazwać 
komplementarnymi, jakich spe-
cjalistów z zakresu metod i te-
rapii komplementarnych i jakie 
placówki można polecić. 

Integralne podejście do 
zdrowia łączy ze sobą różne 
obszary pracy nad zdrowiem 
w harmonijną całość. Zakłada, 

że zdrowie zależy od czynników 
zarówno fizycznych – dieta, 
środowisko, tryb życia, umysło-
wych – nastawienie do życia, 
jasność myślenia i kojarzenia, 
spokój i harmonia wewnętrzna, 
pozytywny obraz siebie, a także 
duchowych.

Kolejny dyżur odbędzie się 
29 marca w godz. 14.00-16.00. 
Tym razem po drugiej stronie 
słuchawki zasiądzie szefowa 
Fundacji Onkokafe – Razem 
Lepiej. Zakres prowadzonych 
porad to psychoedukacja i kon-
sultacje z zakresu leczenia on-
kologicznego.

gii. Jednocześnie przynosi 
ulgę w zmęczeniu i relaksuje. 
Wzmacnia nadgarstki i stawy 
skokowe. Równocześnie otwiera 
klatkę piersiową, odciąża biodra 

i dół pleców. Poprawia również 
koncentrację.

(Maw)
fot. archiwum 

K.P. Sulikowskich
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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)

Nagle wszyscy zaczną zawracać ci głowę i wmawiać, 
że są zadania, które tylko ty umiesz wykonać, a na 
dodatek trzeba to zrobić zaraz. Zachowaj spokój, za 
kilka dni okaże się, że z części pomysłów szef się wy-
cofał. Bądź ostrożny w sprawach uczuć, ktoś będzie 
chciał cię naciągnąć. Podczas rodzinnych spotkań 
unikaj jak ognia dyskusji o polityce albo pienią-
dzach.

Dni zaczną mijać tak szybko, że ze zdumieniem bę-
dziesz patrzeć w kalendarz. To wszystko za sprawą 
licznych zaproszeń na imprezy towarzyskie. Do pracy, 
z pracy w odwiedziny, potem znów do pracy – i zanim 
się zorientujesz, będzie koniec miesiąca. Dzięki tej ak-
tywności poznasz kogoś, z kim na pewno nie będziesz 
się nudzić. Póki co, baw się.

Ścieżka zawodowa przestaje spełniać twoje oczeki-
wania. Zatrzymaj się, poświęć czas na zastanowienie 
się, co dalej, dokąd zmierzasz. Po przeanalizowaniu 
działań, wyciągnij wnioski i przystąp do wprowadza-
nia zmian. W miłości bądź romantyczny i delikatny, 
to bardzo spodoba się partnerowi. Samotne Lwy 
będą teraz czarujące, z łatwością znajdą partnera.

Zapowiadają się spokojne dni. Spraw do załatwie-
nia ubędzie, możesz skupić się na relacjach rodzin-
nych i kontaktach towarzyskich. Zagraj z dziećmi 
w planszówki, wybierz się na wycieczkę rowerową, 
zaproś znajomych na grilla. Dobrze ci to zrobi.

Masz szansę osiągnąć sukces finansowy, ale pa-
miętaj, że nic samo nie spada z nieba. Trzeba będzie 
się wysilić. W stałych związkach spokój i harmonia, 
będziecie cieszyć się ze wspólnie spędzanych chwil. 
Wolne Wagi będą brylować w towarzystwie i przy-
ciągać płeć przeciwną.

Ktoś próbuje podkopać twoją pozycję zawodową. 
W najbliższym czasie czeka cię walka o udowodnie-
nie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. 
Nie obawiaj się podejmowania ryzykownych działań, 
wyjdą ci na dobre. Masz oparcie w bliskich.

Jeśli czegoś dotąd nie uporządkowałeś, teraz bę-
dzie taka konieczność. Na dodatek na szybko mu-
sisz uporać się z zaległościami. Źle wpłynie to na 
twoje samopoczucie. Będziesz rozdrażniony i zde-
nerwowany. Także sytuacja finansowa przysporzy 
ci kłopotów.

Gorąco w sprawach zawodowych. Nie bądź zbyt 
ambitny, niech inni wykażą się inicjatywą i ryzykują. 
Ty spokojnie przeczekaj gorszy czas. Po prostu rób 
swoje. Nie unikaj spotkań towarzyskich. Podczas 
jednego z nich spotkasz osobę, która uzmysłowi ci, 
że problemy w pracy nie są tak poważne, na jakie wy-
glądają. Zadbaj o relacje z partnerem.

Będziesz musiał wykazać się wyjątkową cierpliwo-
ścią, co nie leży w twojej naturze. Ale przez pochop-
ne działanie możesz wiele stracić. Podejmij decyzję 
dopiero, kiedy będziesz całkowicie pewny swoich 
racji. Przeżyjesz rozczarowanie, bo osoba z twojego 
otoczenia, którą uważałeś za sympatyczną, okaże się 
fałszywa. Nie miej oporów, zakończ tę znajomość.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do 
świata, a twój świetny nastrój udzieli się nawet naj-
większym ponurakom. W pracy postawisz na wdro-
żenie nowego rozwiązania, które wszystkim ułatwi 
realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty dla 
gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia 
na imprezę. Dobra energia będzie od ciebie bić.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towa-
rzyskim, biznesowym i w sferze finansów. Jeśli nie 
wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować 
i negocjować ważne kontrakty. Wszystko będzie szło 
jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie 
i zaprosisz dalszych krewnych? 

Planety sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. 
Masz też szansę na ubicie świetnego interesu. Wy-
korzystaj swoją dociekliwość i spostrzegawczość. 
Odezwie się ktoś, komu dawniej coś obiecałeś. Pamię-
taj, żeby dotrzymać słowa, choć będzie to kolidować 
z twoimi planami. Za kilka dni wejdziesz w posiadanie 
informacji ważnych dla życia zawodowego.

Kolorowanki dla dzieci
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Zgodnie z obyczajem w tym 
dniu dozwolone są pewne od-
stępstwa od Wielkiego Postu, 
a więc można było pójść w tany. 
Mieszkanki Czarnego wspólnie 
z druhami z miejscowej jednost-
ki OSP zorganizowały imprezę 

w Centrum Kulturalno-Oświato-
wo-Rozrywkowym. Od godziny 
16 była okazja do integracji, roz-
mów i po prostu dobrej zabawy. 
Strażacy obdarowali panie słod-
kościami, nie brakowało muzyki 
na żywo.

– To już nasza tradycja i jak 
zwykle mamy dobrą frekwencję. 
Za pomoc w sfinansowaniu im-
prezy dziękujemy sekretarzowi 
gminy Krzysztofowi Kalce i na-
szemu proboszczowi ks. Henry-
kowi Wysockiemu. Zorganizowa-
nie spotkania było też możliwe 
dzięki naszym składkom – mówi 
Marianna Zaborowska, sołtys 
Czarnego.

Zgodnie z założeniem zabawa 
trwała w najlepsze. Imprezowi-
czów odwiedzili także wójt Tade-
usz Wiewiórski oraz przewodni-
cząca rady gminy Halina Sztypka, 
którzy wcześniej brali udział 
w Dniu Kobiet w Suszewie (o tym 
szerzej na str. 7). Fotorelacja z im-
prezy w Czarnem dostępna jest 
na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Taka korespondencja zachwy-
ca i jest niewątpliwą okazją do 
chwalenia się nią. W końcu nie każ-
dy dostaje list od królowej, a takie-
go zaszczytu dostąpili uczniowie 
z Maliszewa.

– Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia uczniowie klas IV-VII ze 
Szkoły Podstawowej w Maliszewie 
wraz z nauczycielką języka angiel-
skiego Magdaleną Kucińską zreda-
gowali list oraz kartkę z życzeniami 
skierowany do brytyjskiej królowej 
Elżbiety II – opowiada nam na-
uczycielka Joanna Słaboszewska. 
– W liście do monarchini uczniowie 
przedstawili swoją szkołę i krótko 
opisali liczne sukcesy swoich kole-
gów. Wyrazili także zainteresowa-
nie kulturą brytyjską oraz przeka-
zali królowej świąteczne życzenia. 
Do listu została dołączona kart-
ka bożonarodzeniowa wykonana 
przez Bartosza Kuraczyka z klasy 
IV oraz portret królowej Elżbiety 
II autorstwa Wiktorii Urbańskiej 
z klasy VII.

Odpowiedź na list dotarła do 
Maliszewa wprost z Pałacu Buc-

kingham w poniedziałek 12 marca. 
Wszyscy uczniowie byli pozytywnie 
zaskoczeni szybką odpowiedzią. Ze 
względu na ogromną ilość otrzy-
mywanych przesyłek, królowa nie 
odpowiedziała na list osobiście, 
ale w jej imieniu podziękowania 
za portret oraz świąteczną kart-
kę przekazała jedna z dam dworu 
odpowiedzialna za królewską kore-
spondencję.

– Przesyłka skierowana do kró-
lowej Elżbiety II nie jest z pewno-
ścią ostatnią, która została wysłana 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Maliszewie – mówi już dzisiaj 
Joanna Słaboszewska. – W ramach 
szkolnej akcji „Letters to Famous 
People” uczniowie mają już w pla-
nach skierowanie kolejnych listów 
do  innych sławnych osób. W ten 
sposób nie tylko rozwijają swoje 
umiejętności językowe, ale rów-
nież wzmacniają poczucie własnej 
wartości i otwartości wobec innych 
kultur.

Do tematu będziemy wracać.
Lidia Jagielska
fot. nadesłane

– W tym roku odbyła się już 
III edycja Wojewódzkiego Konkur-
su Statystycznego „Ciekawość – 
pierwszy stopień do statystyki” 
organizowanego przez Urząd Sta-
tystyczny w Bydgoszczy – mówią 
nauczyciele z Radomic. – Kon-
kurs ten realizowany był w dwóch 
etapach. Pierwszy etap to samo-
dzielne przygotowanie referatu 
z wykorzystaniem danych staty-
stycznych statystyki publicznej 
dotyczących województwa ku-
jawsko-pomorskiego „Mój region 
– wczoraj i dziś”, a etap finałowy 
to samodzielne przygotowanie 
i przedstawienie prezentacji przy-
gotowanego referatu przesłanego 
w ramach I etapu konkursu.

Do finałowego etapu za-
proszonych zostało sześcioro 
uczniów – autorów prac najwyżej 
ocenionych w pierwszym etapie. 
Wśród nich znalazła się nasza 
reprezentantka: uczennica klasy 
VII a Zespołu Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Radomicach, Paulina 
Szablewska, która przedstawiła 
pracę zatytułowaną „Przyczyny 

i skutki zmniejszającej się liczby 
urodzeń”. Temat istotny, a pre-
zentacja uczennicy z Radomic 
okazała się najlepsza. Paulina za-
jęła zaszczytne pierwsze miejsce 
i otrzymała tytuł laureata.

Jest to już kolejny sukces 
uczniów Zespołu Szkół w Rado-
micach oraz nauczyciela mate-
matyki, Katarzyny Bejger, przygo-
towującej swoich podopiecznych 
do statystycznych zmagań. Warto 
wspomnieć, że w  ZS  w Rado-
micach  odbywały się już w mi-
nionych latach lekcje statystyki  
dla uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Zajęcia prowadziły 
pracownice Urzędu   Statystycz-
nego w Bydgoszczy (oddział we 
Włocławku) Aniceta Chmielewska 
i Kamila  Politowska. Lekcje skła-
dały się z części teoretycznej, czy-
li prezentacji multimedialnej oraz   
praktycznej – pracy w grupach 
z elementami ćwiczeń. Uczniowie 
zdobywali podstawową wiedzę 
z zakresu statystyki, m. in. zapo-
znali się z informacjami na temat 
systemu statystyki publicznej, 

źródłami i sposobami pozyskiwa-
nia danych.

– Na zajęciach praktycznych 
młodsi uczniowie poszerzali wie-
dzę na temat podziału   admini-
stracyjnego kraju, nauczyli się ko-
rzystać z danych statystycznych 
– mówiła nam wówczas dyrektor 
szkoły Jolanta Kruszyńska. – Na 
podstawie wykresów odczytywali 
aktualne dane  statystyczne do-
tyczące gminy Lipno. Natomiast 
gimnazjaliści poznawali podsta-
wowe miary   statystyczne, po-
równywali zgromadzone dane 
i przeprowadzali analizę porów-
nawczą na podstawie  danych 
z obszaru województwa kujawsko 
-pomorskiego.

Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, uczniowie ak-
tywnie uczestniczyli w zabawach 
i ćwiczeniach warsztatowych. 
A teraz mamy mistrzowskie efek-
ty statystycznych umiejętności 
uczniów z Radomic. Paulinie gra-
tulujemy.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Gmina Lipno

Gmina LipnoStatystyka czyni mistrza List od królowejPaulina Szablewska ze szkoły w Radomicach wygrała tegoroczną edycję Woje-
wódzkiego Konkursu Statystycznego. Przygotowywała się pod okiem Katarzyny 
Bejger

Uczniowie szkoły w Maliszewie korespondują z bry-
tyjską królową Elżbietą II. W miniony poniedziałek 
otrzymali odpowiedź na życzenia świąteczne.

Dzień Kobiet w Czarnem
GMINA WIELGIE  Z postnego odpustu w imieniny Józefa po-
stanowiły skorzystać mieszkanki Czarnego, które w ponie-
działek 19 marca bawiły się na Dniu Kobiet 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.

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

ELIZA MAĆKIEWICZ
 urodziła się w lipnow-

skim szpitalu 16 marca, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
57 cm. Jest córką Eweliny 
i Pawła z Jankowa, ma 
siostrę Laurę

EMILIA CHOLEWIŃSKA
 urodziła się w lipnow-

skim szpitalu 16 marca, 
ważyła 3,4 kg i mierzyła 
53 cm. Jest córką Patrycji 
i Przemysława z Julkowa, 
ma brata Oskara

Fot. Andrzej Korpalski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Śmieszny wyścig
XX WIEK  Kiedy na Ziemi trwała zimna wojna, w kosmosie toczył się konflikt o to, kto pierwszy 
dotrze do nowych ciał niebieskich, kto przekroczy nieprzekraczalne dotąd granice. Wojna o ko-
smos trwała w najlepsze w latach 50., 60. i 70. Przyniosła nam wiele odkryć. Oto kilka ciekawych 
epizodów z tego konfliktu

Pierwszym rozdziałem 
wojny kosmicznej było wysłanie 
przez Rosjan sondy kosmicznej 
Sputnik na orbitę. W USA radio 
alarmowało o wrogim przybyszu, 
który przeleci nad głowami 
Amerykanów. W wielu miejscach 
wybuchała panika. Nikt nie był 
pewien, czy sputnik to niegroźna 
sonda, czy może nowa forma bro-

ni. Ludzi schodzili do bunkrów, 
by przeczekać pierwszy przelot. 
Kiedy obawy okazały się płonne, 
można było przejść do porządku 
dziennego z kolejnymi radziecki-
mi misjami kosmicznymi. Miesiąc 
później Amerykanie otrzymali 
kolejny policzek.  Rosjanie wysłali 
na orbitę psa Łajkę. Sowiecka pro-
paganda twierdziła, że pies przeżył 

lot i ma się dobrze. Dopiero po 
latach wyszło na jaw, że Łajka 
przeżyła w kosmosie kilka godzin, 
ale nie przetrwała wchodze-
nia w atmosferę, co wiązało się 
z wysokimi temperaturami. Kiedy 
w przestrzeń kosmiczną wysłano 
pierwszych ludzi, pojawiły się 
proste problemy, które w wielkiej 
wojnie okazały się bardzo dokucz-
liwe. Pierwszym było wyżywienie 
astronautów i kosmonautów. 
Każdy dzień misji wiązał się 
z koniecznością dołożenia kole-
jnego 1,5 kg jedzenia na pokład. 
W ten sposób i Sowieci i Amery-
kanie opracowali dania instant, 
które były gotowe do spożycia 
po zalaniu wodą lub podgrzaniu. 
Owoce tych odkryć trwają do dziś 
w postaci rożnego rodzaju zupek 
i innych potraw zalegających na 
sklepowych półkach.

W 1961 roku kosmiczny konf-
likt zebrał śmiertelne żniwo. 
W kosmicznym eksperymencie 
zginął Walentin Bondareinko. 
Jego zadaniem było sprawdzenie 
jak ludzki organizm znosi prze-
bywanie w nowym typie statku 
kosmicznego. Próby odbywały się 
na Ziemi. W pewnym momen-
cie Bondarienko upuścił gazik 
nasączony alkoholem na płytę 
kuchenki elektrycznej. W kabi-
nie wybuchł pożar. Niedoszły 
kosmonauta zginął. Sowieci nie 
chcieli ujawniać tak wstydliwego 
incydentu. Prawda o Bondarience 

ujrzała światło dzienne dopi-
ero pod koniec lat 80.  
Wcześniej, bo 23 października 1960 
roku Rosjanie przygotowywa-
li się do wystrzelenia nowego 
typu rakiety R-16.  Krótko przed 
odpaleniem zauważono wyciek 
paliwa. Mimo to dowódca misji 
nie nakazał ewakuacji personelu. 
Rakieta wybuchła, zabijając wielu 
inżynierów. Sowiecka propaganda 
ukryła wybuch. Dowódca misji 
niedługo potem przypadkowo 
zginął w katastrofie samolotowej. 
Prawda o wybuchu ujrzała światło 
dzienne w 1989 roku. Okazało się 
wtedy , że feralnego dnia zginęło 
100 osób.

Żeby nie wyżywać się do 
końca na Związku Radzieckim, 
warto powiedzieć także o spek-
takularnych wpadkach USA. 
Najciekawszą były wieloletnie 
eksperymenty, które miały na 
celu opracowanie długopisów 
dla astronautów. Te ziemskie 
nie sprawdzały się w warunk-
ach zerowej grawitacji. Opracow-
anie kosmicznych długopisów 
pochłonęło milion dolarów. Gdy 
Amerykanie poznali sposób Ros-
jan na rozwiązanie problemu 
długopisów, musieli być wściekli. 
Sowieci zamiast długopisów 
używali... ołówków.

Antybohaterem Amerykanów 
był John Young, który podczas 
jednej z misji Gemini przemycił 
na pokład... kanapki. Wyjął je, 

gdy kapsuła znajdowała się w ko-
smosie i poczęstował kolegów. 
Okruszki kanapek zaczęły fruwać 
w kapsule. Zachodziło wielkie 
ryzyko, ze okruszki dostaną się do 
elektroniki i zepsują ją, w efekcie 
zabijając załogę.

O ile amerykanie brali na 
pokład statków kosmicznych ka-
napki, Rosjanie dawali swoim 
załogantom strzelby. Były zupełnie 
nieprzydatne w kosmosie, ale 
użyteczne po wylądowaniu. 
Rosyjskie kapsuły zazwyczaj 
wracały na Ziemię na terenach Sy-
berii. Roiło się tam od niedźwiedzi. 
Kosmiczna strzelba TR 82 mogła 
spokojnie powalić ważącego do 
tony niedźwiedzia, który miałby 
chrapkę na kosmonautę.

Najbardziej śmieszny epi-
zod z wyścigu w kosmos po-
chodzi z misji Apollo 10. Amery-
kanie byli bliscy lądowania na 
Księżycu. Bohaterem sytuacji 
był ponownie astronauta John 
Young. Tym razem nie wziął 
w kosmos kanapek, ale miał prob-
lemy żołądkowe. Gdy cały świat 
wsłuchiwał się w komunikaty, 
Young raportował “Znowu mam 
wiatry. Charlie, mam je znowu!” 
Całe szczęście mikrofon nie był na 
tyle czuły, by wychwycić efekty 
dźwiękowe potwierdzające słowa 
astronauty. Young był także pier-
wszym człowiekiem, który ofic-
jalnie przeklinał w kosmosie.

(pw)

Wojenna bigamia 
II wojna światowa przyniosła ludzkie tragedie, ale 
nie brakowało także szczęśliwych chwil w czasach 
zagłady Niestety po wojnie niektórzy ludzie mu-
sieli płacić za to szczęście.

XX wiek

Podczas wojny wiele 
rodzin było rozbijanych. Młodzi 
mężczyźni trafiali na roboty 
lub jako wojskowi przebywali 
w obozach jenieckich lub tułali 
się po świecie. W tym czasie ich 
małżonkom było bardzo trudno 
wiązać koniec z końcem. Nier-
az decydowały się na powtórne 
małżeństwo sądząc, że mąż już 
nie żyje. Po wojnie doszło do 
największej liczby unieważnień 
małżeństw w historii. Gdy 
okazywało się, że uznawany 
za martwego mąż wracał do 
małżonki, jej nowy partner musiał 
ustąpić. Podobnych przypadków 
na ziemi dobrzyńskiej było sporo.

 Bywali i tacy, którzy 

wykorzystywali powojenną 
zawieruchę, by ułożyć sobie życie 
na nowo. Przykładem może być 
24-letni Władysław Piotrowski 
z powiatu lipnowskiego, który 
w 1946 roku znalazł się na ławie 
oskarżonych sądu we Włocławku. 
Piotrowski pierwszy raz ożenił się 
w 1942 roku. Trzy lata później trafił 
do wojska polskiego i przeniósł się 
do Aleksandrowa Kujawskiego. 
Tam zapoznał niejaką Stanisławę 
Rychlewską, której przedstawił się 
jako kawaler. Jego małżonka z lip-
nowskiego zaczęła go szukać. Gdy 
znalazła, poinformowała o mężu 
bigamiście, którego skazano na 
rok więzienia.

(pw)

Uwaga pożar 
Obecnie straż pożarna częściej wyjeżdża do wypad-
ków oraz zniszczeń spowodowanych nawałnicami 
niż do pożarów. W XIX wieku pożary były bar-
dzo częste, a strażaków brakowało. Oto dane z lat  
70. XIX wieku.

XIX wiek

Lipno jak i cały powiat lip-
nowski należały do Guberni 
Płockiej. Gubernie były jednost-
kami, które zastąpiły wcześniejsze 
województwa. To właśnie guberni-
alni urzędnicy skrupulatnie odno-
towywali dane statystyczne, w tym 
liczbę pożarów. W 1873 r. było ich 
138. Aż 134 wydarzyły się we wsiach. 
W samym Płocku w tym roku nie 
odnotowano ani jednego pożaru. 
Roczne straty w wyniku pożarów 
był wielkie. Wynosiły ponad 20 
tysięcy rubli! Najwięcej gospo-
darstw paliło się latem. Najczęściej 
nie dochodzono co było przyczyną 
zaproszenia ognia. W rubrykach 
wpisywano, że do pożaru doszło 

„z niewiadomych przyczyn”.
Zdecydowana większość tych 

niewiadomych przyczyn to wynik 
nieostrożnego obchodzenia się z og-
niem. W 1873 roku najbardziej dot-
kliwy był pożar we wsi Kamienica, 
gdzie straty wniosły 3 tys. rubli. 
Ogień strawił wszystkie zabudow-
ania folwarku i powstał na skutek 
nieostrożnego obchodzenia się z og-
niem. Drugi wielki pożar 1873 roku 
to spalenie się chlewu i stodół w Za-
biszewie w lipnowskim. Wewnątrz 
znajdowały się duże ilości zboża ze-
branego podczas żniw, więc straty 
sięgnęły 6 tys rubli.

Mieszkańcy mogli ubezpieczać 
swoje majątki od pożaru, ale 

większości nie było na to stać. Gdy 
sytuacja pogorzelców była tragic-
zna, władze gubernialne w Płocku 
pisały noty do namiestnika Królest-
wa Polskiego w Warszawie, a ten 
wypłacał zapomogi. Pamiętajmy, 
że w tamtych czasach nie istniały 
jeszcze zorganizowane OSP. 
Obowiązek gaszenia pożarów ciążył 
na całej społeczności wiejskiej. Na 
każde trzy domy we wsi musiały 
się znajdować bosaki i żelazne haki. 
Więksi właściciele ziemscy posiadali 
prywatne sikawki oraz najnowszy 
wynalazek mechanika Bara-
nowskiego – hydropulty. To nazwa 
opisująca ręczną pompę wodną. 
Dwóch mężczyzn obsługiwało ją 
podobnie jak drezynę kolejową.

Władze od 1870 roku wypłacały 
także nagrody wyróżniającym 
się podczas gaszenia pożarów 
mieszkańcom. Była to dobra 
motywacja, ale niestety zachęcała 
także podpalaczy, którzy najpi-
erw doprowadzali do pożaru, 
a następnie jako pierwsi biegli do 
jego gaszenia.

(pw)



Złożonych zostało 40 prac:  
20 palm ze SP w Krojczynie, 9 
palm ze SP w Dobrzyniu nad Wi-
słą, 6 plam ze SP w Chalinie oraz 
5 plam ze SP w Dyblinie. Komi-
sja przyjęła następujące kryte-
ria oceny: zgodność z regulami-
nem konkursu, samodzielność 
i estetyka wykonanej pracy, 
pomysłowość i inwencja twór-
cza, wykorzystanie materiałów 
zdobniczych, technika i sposób 
wykonania. Pracę zostały oce-
nione w dwóch kategoriach: kla-
sy I-III oraz IV-VI.

Najlepszą ocenę w kategorii 
szkoła podstawowa klasa I-III 
uzyskały prace: I miejsce Kata-
rzyna Kwaśniewska, klasa II SP 
W Krojczynie oraz Konrad Kwa-
śniewski, Klasa II SP W Krojczy-
nie; II miejsce Kamil Kosiński, 
klasa II SP W Krojczynie oraz 
Izabela Furmańska, klasa I SP 
w Dobrzyniu nad Wisłą; III miej-

sce Jakub Skoczyński, klasa I SP 
w Dobrzyniu nad Wisłą.

Najlepszą ocenę w kategorii 
szkoła podstawowa klasa IV-VI 
uzyskały prace: I miejsce Rok-
sana Baranowska, klasa VI SP 
W Krojczynie oraz Julia Lewan-
dowska, klasa V SP w Chalinie; 
II miejsce Roksana Rydlewska, 
klasa V SP w Dobrzyniu nad Wi-
słą oraz Oliwia Rydlewska, klasa 
V SP w Dobrzyniu nad Wisłą; III 
miejsce Milena Celmer, klasa IV 
SP W Dyblinie oraz wyróżnienie: 
Marcin Kluczyński, klasa IV SP 
w Dobrzyniu nad Wisłą.

Dla laureatów zostały przy-
gotowane nagrody, a pozosta-
li uczestnicy konkursu dostali 
dyplomy oraz drobne upomin-
ki, które w imieniu burmistrza 
Jacka Waśko wręczyła wicebur-
mistrz Marzena Niekraś.

(ak)
fot. nadesłane

Konkurs powstał z myślą 
o prezentacji zdolności inter-
pretatorskich i aktorskich dzieci 

i młodzieży, doskonaleniu ich 
warsztatu i popularyzacji form 
teatralnych w pracy z tekstami 

kultury. W plebiscycie mogły 
wziąć udział dzieci i młodzież 
ze szkół oraz placówek oświato-
wych z całego województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

Zespół Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Radomicach re-
prezentowała Oliwia Szlągiewicz 
z klasy I a, która przedstawiła 
wiersz Doroty Gellner pt.”Bajecz-
ka”. Jury przyznawało punkty za 
dobór repertuaru, znajomość 
tekstu interpretację utworu oraz 
ogólny wyraz artystyczny. Spo-
śród 25 prezentacji występ Oli-
wii wzbudził uznanie jurorów. 
Uczennica zdobyła wyróżnienie 
w kategorii dzieci młodszych. 
W przygotowanie do konkursu 
z zaangażowaniem włączyli się 
rodzice dziewczynki oraz wycho-
wawczyni Lucyna Siecińska.

(ak), fot. nadesłane

Najpierw było pieczołowite 
przygotowanie wielkanocnego 
dzieła sztuki, ocena profesjonal-
nego jury i wreszcie 15 marca 
odbiór nagrody i gratulacji. W mi-
niony czwartek Marysia Stasi-
nowska z wychowawczynią Iloną 
Trojanowską wybrała się do To-
runia, by w Szkole Podstawowej 

nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi 
im. św. Jana Pawła II zaszczycić 
swoją obecnością galę laureatów 
konkursu wielkanocnego o randze 
wojewódzkiej.

– Marysia zajęła trzecie miej-
sce w kategorii klas 0-3 i to nie jest 
jej pierwszy sukces, bo wcześniej 
zdobywała laury w innych konkur-

sach plastycznych – mówi z dumą 
Ilona Trojanowska, wychowaw-
czyni naszej mistrzyni. – Były już 
wyróżnienia, to jednak teraz jest 
nagroda główna na szczeblu wo-
jewódzkim. Jestem bardzo dumna 
ze swojej uczennicy i zawsze bar-
dzo gratuluję, kiedy któreś z mo-
ich dzieci wygrywa, zostaje wyróż-
niony, bo to zaszczyt nie tylko dla 
mnie, ale i dla naszej szkoły.

Marysia wróciła z dyplomem 
za trzecie miejsce oraz pięknymi 
nagrodami, pani Ilona z dyplo-
mem- podziękowaniem. Palm 
nadesłanych do XIII edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Plastycznego 
dla uczniów szkół podstawowych 
i klas gimnazjalnych „ Najpiękniej-
sza Palma Wielkanocna”  było 315. 
Wybór nie był więc łatwy, a sukces 
tym bardziej jest zadowalający.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Nagrodzili wysiłek
uczniów

Brawa dla Oliwii

14 marca w Dobrzyńskim Domu Kultury ,,ŻAK’’  odby-
ło się w rozstrzygnięcie konkursu pt. ,, Wielkanocny 
konkurs palm’’ organizowanego przez Bibliotekę Pu-
bliczną w Dobrzyniu nad Wisłą.

W dniach 12-15 marca w Teatrze „Baj Pomorski” w To-
runiu odbywał się XV Konkurs Interpretacji Teatralnej 
dla Dzieci i Młodzieży. Sukces odniosła Oliwia Szlągie-
wicz z ZS w Radomicach.

Dobrzyń nad Wisłą

Gmina Lipno
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Sukces Marysi
GMINA WIELGIE  Maria Stasinowska, uczennica zerówki 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach, 
zdobyła trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie na najpięk-
niejszą palmę wielkanocną

R E K L A M A



Praca dla Opiekunów Seniorów i bez-

płatne kursy języka niemieckiego. Start 

kursu: marzec 2018. Duża baza ofert i 

atrakcyjne zarobki. Punkt rekrutacyjny 

czynny w każdy wtorek – godz. 10-15, 

ul. Bojańczyka 3/5. Zadzwoń pod numer 

519 690 440, 516 051 848. Promedi-

ca24 

Zatrudnię: do gospodarstwa rolnego 

pracownika (produkcja paszy i prace 

porządkowe). Zapewniam zakwaterowa-

nie. Mile widziane prawo jazdy. Tel. 660 

734 297 lub 531 734 298

Rolnictwo

Sprzedaż kurek 17tyg.17zł.dostawa gra-

tis 503 508 148

Sprzedam  pająka5 na kołach i kultywa-

tor, tel 661 357 854 po 15

Sprzedam 3,73 ha lasu z ziemią 1 ha 57 

lat, a reszte 11 lat sosnowo brzozowy 34 

tys. za ha. Lubowiec.tel 605 343 774

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt 

na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 

i fachowe podejście. Tel 669 450 043

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł 

worek, ekogroszek i orzech (worki 25 

kg). OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. 

kontaktowy 604 517 964

Kupię/Sprzedam

Skupuję złomowe schładzalniki od mle-

ka, chłodziarki, silniki, skrzynie samo-

chodowe, silniki elektryczne 10zł/kw i 

inne. Tel. 669 317 943

Praca

Poszukujemy pracowników do 
pracy w gospodarstwie warzyw-
niczym w Dobrzyniu nad Wisłą 
– pikowanie, sadzenie, zbiory, 
mycie, ważenie, pakowanie wa-
rzyw. Praca od kwietnia. Dofi-
nansowanie do zakwaterowania 
lub dojazdu. Min. 1700 netto. 
Kontakt: 512615230
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Usługi

RolnictwoDrewno/Węgiel

Praca

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Kupię/Sprzedam
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Bezcenna lekcja
BoBrowniki  W poprzedni piątek uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrownikach wzięli udział w ćwi-
czeniach współorganizowanych przez miejscowych strażaków

Pomimo wzrastających 
temperatur na jeziorach i sta-
wach nadal jest lód. Niestety co-
raz cieńsza, topniejąca warstwa 
może okazać się niebezpieczna 
dla nieświadomych zagrożenia 
ludzi. Co zrobić w przypadku 
zarwania się lodu? O sposobach 
działania wiedzą już uczniowie 
bobrownickiej podstawówki. 
Miejscowi strażacy przeprowa-
dzili szkolenie pod nazwą „Za-
chowanie się podczas załamania 
lodu”.

Lekcja pokazowa miała na 
celu uczulić młodych ludzi na 
niebezpieczeństwo związa-
ne z wchodzeniem na lodową 
warstwę. Strażacy podkreślali, 
że szczególnie teraz trzeba być 
bardzo ostrożnym i nie można 

ryzykować. Strażacy z pomocą 
pozoranta zaprezentowali akcję 
ratunkową. Pokazali jak wycią-
gnąć człowieka z wody. Do ćwi-
czeń zostały użyte sanie lodowe, 
drabiny oraz deski ortopedycz-
ne. Druhowie przypomnieli tak-
że, że tonącemu można podać 
gałąź lub kurtkę.

– Nie ma bezpiecznego 
miejsca na wodzie skutej lodem. 
Nie jesteśmy w stanie ocenić 
jego grubości. Należy również 
pamiętać, że na Wiśle są bardzo 
silne nurty – podkreśla Dariusz 
Domagalski z OSP Bobrowniki.

Podczas szkolenia straża-
cy przeprowadzili również kurs 
pierwszej pomocy.

(mb-g)
 fot. nadesłane

Kikół

Matematyczne umysły
To  już 28. edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2018”. 
W Szkole Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego odbył się 15 marca.

Z zadaniami zmagało się  
59 uczniów: 5 uczniów pisało 
w kategorii Żaczek, 26 w kategorii 
Maluch, 19 Beniamin i 9 uczniów 
w kategorii Kadet. Konkurs trwał  
75 minut. Wyniki plebiscytu będą 
znane 20 maja 2018r.  Każdy 
z uczestników konkursu otrzymał 
metalową łamigłówkę „Zakręcone 
druciki”. Szkolnym organizatorem 
zabawy jest mgr inż. Marek Smu-
żyński.

(ak), fot. nadesłane

 W komisji konkursowej 
pani Ewa Lewicka i Marek SmużyńskiSala – widok ogólny

Na pierwszym planie Julka i Paulina

 Na pierwszym planie Hubert i Kacper
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chodzą do klasy dwujęzycznej
TŁUCHOWO  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tłuchowie jako jedyni w powiecie mają możliwość 
uczenia się w klasie dwujęzycznej. Jak mówią, klasa spełnia ich oczekiwania, a już wkrótce, by wzbogacić 
ofertę edukacyjną, szkoła nawiąże współpracę z płocką biblioteką anglojęzyczną

Od września 2017 roku w tłu-
chowskiej podstawówce realizowa-
ny jest nowatorski projekt. Szkoła 
uruchomiła oddział dwujęzyczny, 
do którego uczęszcza dwadzie-
ścioro siódmoklasistów. Jak wyglą-
da nauka w takim oddziale w rze-
czywistości? Nauczanie odbywa 
się w dwóch językach, ojczystym 

i angielskim, prowadzone są co 
najmniej dwa przedmioty. W przy-
padku szkoły w Tłuchowie jest to 
historia i geografia. Uczniowie 
mają zwiększony wymiar godzin 
języka angielskiego do sześciu ty-
godniowo. Dodatkowym językiem 
obcym realizowanym w szkole 
jest język niemiecki – dwie godzi-

ny w tygodniu. Zajęcia prowadzo-
ne są metodą Helen Doron, czyli 
nauczyciel na lekcji posługuje się 
tylko językiem angielskim. Dla 
wzmocnienia efektu uczniowie 
słuchają piosenek, dialogów i oglą-
dają filmy w tym języku.

– Klasa językowa daje wiele 
możliwości. Jest bardzo dużo na-

uki, ale już widzę, że lepiej opano-
wałam ten język, dużo swobodniej 
się wypowiadam i o wiele więcej 
rozumiem – mówi Julia Witkow-
ska, uczennica klasy językowej.

Szkoła współpracuje także 
z organizacją AIESEC. W ramach 
wymiany studenckiej podstawów-
kę odwiedzili goście z Indonezji, 
Sri Lanki i Indii. Wspólne lekcje 
były okazją do poznania odległych 
krajów, tradycji oraz życia co-
dziennego.

– Znajomość języka obce-
go przełamuje bariery społeczne 
i pozwala na głębszy rozwój po-
przez poznawanie nowych ludzi 
i kultur. Ułatwia podróżowanie 
i zapoznawanie się z odmiennymi 
zwyczajami, ale przede wszystkim 
ułatwia start w szkole średniej, 
a właśnie to chcemy zapewnić na-
szym absolwentom – mówi Hali-
na Opalczewska, dyrektor podsta-
wówki.

By rozszerzyć ofertę eduka-
cyjną, szkoła zdecydowała się na 
współpracę z biblioteką angloję-
zyczną w Płocku. Współdziałanie 
polegać będzie na pomocy w zor-

ganizowaniu w szkolnej książnicy 
działu z literaturą obcojęzyczną, 
z czasopismami, z filmami oraz 
innymi materiałami udostępnio-
nymi w języku angielskim. Podsta-
wówkę odwiedzi także właściciel 
księgarni, który jest Anglikiem. 
Uczniowie będą również kore-
spondować z młodzieżą ze szkoły 
w Anglii. – To dodatkowe zadanie, 
które sprawi, że poznamy nowych 
znajomych, ale także sprawdzi na-
sze umiejętności językowe – mówi 
Mateusz Falkowski, uczeń klasy ję-
zykowej.

Od 1 marca została urucho-
miona rekrutacja na nowy rok 
szkolny. W pierwszej kolejności 
przyjmowani będą uczniowie tej 
szkoły, lecz oferta jest skierowana 
nie tylko do nich. W następnej ko-
lejności będą przyjmowani ucznio-
wie innych szkół. Warunkiem 
przyjęcia jest otrzymanie promo-
cji do klasy VII oraz pozytywny 
wynik sprawdzianu predyspozycji 
językowych. Klasa językowa czeka, 
a wraz z nią większe możliwości 
lingwistyczne.

Tekst i fot. (mb-g)

Skępe

Książkowa wycieczka
W miniony poniedziałek milusińscy z niepublicznego punktu przedszkolnego 
„Nad rzeczką” odwiedzili miejscową książnicę publiczną.

To było wyjątkowe spotka-
nie, bo dzieci znakomicie za-
debiutowały wśród mnóstwa 
książek, wyraziły ogromny 
entuzjazm z istnienia takiego 
miejsca i zadały wiele istotnych 
pytań bibliotekarzom. – Do 
naszej Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej ochoczo z go-
ścinną wizytą przywędrowały 
dzieci z Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego „Nad Rzeczką” 

wraz z opiekunami – mówi dy-
rektor książnicy Jerzy Kowal-
ski. – W trakcie lekcji biblio-
tecznej dzieci poznały zasady 
wypożyczania i postępowania 
z książkami. Zobaczyły jak róż-
norodny, kolorowy i bogaty jest 
świat literatury dziecięcej. Z za-
ciekawieniem zapoznawały się 
z różnorodnymi rodzajami ksią-
żeczek dla dzieci, począwszy od 
książeczek przytulanek, poprzez 

książeczki dźwiękowe  po grube 
księgi z baśniami.

Książnica ma też kolorowy 
kącik małego czytelnika i bo-
gatą ofertę książek dla dzieci, 
więc było w czym wybierać. 
Nikt nie nudził się i jak przy-
stało na wizytę w bibliotece 
było też głośne czytanie. Dzie-
ci z zaciekawieniem wysłuchały 
baśni oraz bajeczek dziecięcych 
czytanych przez dyrektora bi-
blioteki Jerzego Kowalskiego 
oraz opiekunkę Justynę Staw-
ską. Radosnym punktem wizyty 
były zajęcia plastyczne, w trak-
cie których dzieci ilustrowały 
postacie z ulubionych bajek. 
Zajęcia zaowocowały dziełami 
sztuki i obietnicą sukcesywnego 
odwiedzania książnicy.

– Na zakończenie wizyty 
maluchy podziękowały nam za 
miłe przyjęcie wręczając cudow-
ny dyplom – podziękowanie i, 
co najbardziej cieszy biblioteka-
rza, składając obietnicę częstych 
odwiedzin skępskiej książnicy – 
zdradza Jerzy Kowalski.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Szkoła nocą
Noc z 9 na 10 marca uczniowie z Radomic spę-
dzili w szkole w ramach tradycyjnej już akcji „Noc 
w szkole”.

Gmina Lipno

Kolejną już edycję akcji zor-
ganizował samorząd uczniowski 
szkoły w Radomicach. Tym razem 
„Noc w szkole” odbyła się 9 marca, 
a uczniowie ochoczo uczestniczący 
w tym niezwykłym przedsięwzię-
ciu spędzili ją bardzo pracowicie. 
Uczestniczyli w warsztatach pla-
stycznych i pod kierunkiem na-
uczycielki Renaty Lewandowskiej 
wykonywali ozdoby wielkanocne. 
Były zajęcia kulinarne przeznaczo-
ne na przygotowanie pysznej piz-
zy.

– Tradycyjnie najwięcej emo-
cji i wrażeń dostarczyły uczniom 

nocne podchody – mówią organi-
zatorki nocnej akcji w szkole Anna 
Kujawska i Monika Gawrońska. 
– Tematyka zadań związana była 
z nadchodzącą wiosną i świętami 
wielkanocnymi. Na dobranoc od-
była się również projekcja filmu pt. 
„Bardzo Fajny Gigant”.

To była niezapomniana i wy-
jątkowa noc, podczas której szkol-
ne korytarze nie pustoszeją. Nad 
przebiegiem akcji czuwały opie-
kunki samorządu szkolnego Anna 
Kujawska i Monika Gawrońska.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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ZST Lipno z Pucharem Starosty
PIŁKA NOŻNA  W piątek 16 marca odbył się XX – jubileuszowy turniej piłki nożnej halowej chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego, rozgrywany o Puchar Starosty Lipnowskiego i Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. W finale ZST Lipno pokonał 3:1 LO Lipno

Mistrzostwa rozegrano w hali 
Zespołu Szkół Technicznych w Lip-
nie. Triumfowali gospodarze z Ze-
społu Szkół Technicznych w Lipnie, 
drugie miejsce wywalczyli zawod-
nicy z Zespołu Szkół im. Romu-
alda Traugutta w Lipnie, trzecie 
miejsce zdobyli uczniowie Zespołu 
Szkół im. ZMW w Dobrzyniu nad 
Wisłą, natomiast czwarte miej-
sce zajęli przedstawiciele Zespołu 
Szkół im. Waleriana Łukasińskiego 
w Skępem. Terminarz gier ułożył 
się w taki sposób, że o pierwszym 
miejscu decydował ostatni mecz. 
Spotkanie było niezwykle zacięte, 
ale wyższość pokazał ZST z najlep-
szym zawodnikiem Filipem Fal-
kowskim na czele.

Najlepszymi zawodnikami 
turnieju zostali: Filip Falkow-
ski (Zespół Szkół Technicznych 
w Lipnie), Patryk Laskowski (Ze-

spół Szkół w Dobrzyniu nad Wi-
słą), Sadowski Kamil (Zespół Szkół 
w Skępem) oraz Krystian Szpane-
lewski (Zespół Szkół im. Romualda 
Traugutta w Lipnie). Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Bar-
tosz Bierzoński z Zespołu Szkół 
Technicznych w Lipnie. Puchary 
oraz dyplomy wręczyli: starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski, 
przewodniczący rady powiatu Ra-
fał Wiśniewski oraz dyrektor ZST 
Ewa Juszczyk.

– To był już nasz dwudziesty 
turniej dla szkół powiatu lipnow-
skiego. Organizujemy zawody 
cyklicznie od 20 lat. Kiedyś były 
rozgrywki międzyszkolne woje-
wódzkie na trawie. Zawieszono 
je i w tę lukę wstawiliśmy swoją 
rywalizację. Jak widać, przyjęło się 
to dobrze. Poziom sportowy by-
wał różny, w tym roku mieliśmy 

naprawdę solidny. W historii za-
wodów kilka razy wygrywaliśmy 
my, kilka razy oddawaliśmy pal-
mę pierwszeństwa. W tym roku 
udało się wziąć rewanż na liceum, 
z czego się bardzo cieszymy. Są 
koledzy, którzy pomagają w tym 
całym przedsięwzięciu, ale mamy 
przychylne władze i sponsorów. 
Dzięki tym ostatnim losowaliśmy 
nagrody dla publiczności – mówi 
Cezary Bautembach, nauczyciel 
wychowania fizycznego w ZST Lip-
no i organizator zawodów.

Zwycięzcy turnieju wystąpili 
w składzie: Filip Falkowski, Dawid 
Cymerman, Bartek Kempiński, 
Marcin Kaczorowski, Bartek Bie-
rzoński, Michał Michalski, Mateusz 
Bartczak, Jakub Furmański, Rafał 
Zwoliński. Trenerem drużyny jest 
Jarosław Sokołowski.

Tekst i fot. (ak)

Wyniki:
Drużyny Wyniki
L.O. – ZS Dobrzyń 3:2
ZST – ZS Skępe 7:0
L.O. – ZS Skępe 15:0
ZS Dobrzyń – ZST 0:3
ZS Dobrzyń – ZS Skępe 6:1
L.O. – ZST 1:3

Klasyfikacja:
Miejsce Nazwa
I Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
II Zespół Szkół w Lipnie
III Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
IV Zespół Szkół w Skępem

Nagrodę odbiera Patryk Laskowski z Zespołu Szkół im. ZMW 
w Dobrzyniu nad Wisłą

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju

Zwycięska ekipa ZST Lipno

Piłka nożna

Sołectwa ruszyły do boju
18 marca w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki już po raz siódmy zainau-
gurowano Spartakiadę Sołectw Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Jako pierwszy trady-
cyjnie rozegrano turniej futsalu.

Do rywalizacji zgłosiły się 
sołectwa: Chalin, Dyblin, Glewo, 
Mokowo i Płomiany. Turniej roze-
grano w systemie każdy z każdym. 
W sumie rozegrano 10 spotkań. Już 
pierwszy pojedynek Płomian i Dy-

blina okazał się bardzo ciekawy 
i wyrównany. Po zaciętym meczu 
lepsi okazali się piłkarze Dyblina, 
którzy zwyciężyli 1:0. W swoich 
premierowych spotkaniach tur-
nieju Glewo nieznacznie pokona-

ło Chalin 2:1, a Mokowo musiało 
uznać wyższość Dyblina, przegry-
wając 1:3. Dalsze mecze wyraźnie 
pokazywały, że głównymi fawory-
tami do zwycięstwa będą drużyny 
Dyblin i Glewa.

Sytuacja wyjaśniła się dopie-
ro w ostatniej kolejce, kiedy obie 
drużyny spotkały się na boisku. 
W meczu padł bezbramkowy re-
mis i dzięki lepszej różnicy bramek 
to Dyblin okazał się najlepszą dru-
żyną turnieju. W walce o III lokatę 
doszło do małej niespodzianki, bo 
Mokowo pokonało faworyzowane 
Płomiany 2:0. Cały turniej do pew-
nego momentu przebiegał bez 
przeszkód, gdy po 7. meczu bardzo 
nagannie zachował się zawodnik 

z Dyblina. Z przykrością trzeba też 
wspomnieć o wybitnie niesporto-
wej postawie jaką pokazała oso-
ba reprezentująca Płomiany. Tak 
brutalnego zachowania na hali 
DCSiT jeszcze nie widziano i taka 
sytuacja na pewno więcej się nie 
powtórzy. Zawodnik natychmiast 
otrzymał czerwoną kartkę oraz 
decyzją organizatorów został wy-
kluczony z dalszych rozgrywek 
sportowych.

Wszystkie drużyny zgodnie 
z zajętymi miejscami otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Nagrody 
w postaci sprzętu sportowego zo-
staną wręczone dopiero po zakoń-
czeniu całego cyklu rozgrywek, na 
który składają się jeszcze turnieje 
piłki siatkowej, koszykówki, kon-
kurencje rodzinne, siatkówki pla-
żowej, piłki nożnej, siatkarskich 
trójek i tenisa stołowego. Organi-
zatorzy zapraszają kolejne sołec-
twa do aktywnego udziału.

(ak), fot. DCSiT

Klasyfikacja 
turnieju Futsalu:

Miejsce Nazwa

I Dyblin

II Glewo

III Mokowo

IV Płomiany

V Chalin

Klasyfikacja 
Spartakiady Sołectw:

M: Nazwa P:

I Dyblin 5

II Glewo 4

III Mokowo 3

IV Płomiany 2

V Chalin 1

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Derby na remis
PIŁKA NOŻNA  Pierwsze w rundzie wiosennej A-klasy der-
by powiatu lipnowskiego przyniosły podział punktów. Wiśla-
nin Bobrowniki od stanu 0:1 potrafił objąć prowadzenie 2:1, ale 
ostatecznie Tłuchowia wyrównała na 2:2

Długa, jak zwykle, przerwa 
zimowa w niższych ligach wresz-
cie dobiegła końca i piłkarze 
wybiegli na murawy. W miniony 
weekend musieli sobie radzić 
z przeciwnikami i z mroźną oraz 
wietrzną aurą. Ta mogła szcze-
gólnie dokuczać zawodnikom 
rywalizującym na położonym 
tuż nad Wisłą stadionie w Bo-
brownikach. Ale mimo licznych 
czapek i rękawiczek u piłkarzy 
walki nie zabrakło.

Pierwszy cios już w 9. minu-
cie zadała za sprawą Buraczyń-
skiego Tłuchowia. Goście z pro-
wadzenia cieszyli się jednak 

tylko siedem minut, gdy wy-
równał Borkowski. Mimo prób 
z obu stron w pierwszej połowie 
wynik się już nie zmienił. Zmar-
znięci piłkarze postanowili, że 
lekiem na mróz może być szyb-
kie tempo i tak też rozpoczęli 
drugą odsłonę. Już w 49. minu-
cie prowadzenie gospodarzom 
dał Strużyna. Ale i tym razem 
odpowiedź drugiej strony była 
szybka, bo dziesięć minut póź-
niej na 2:2 strzelił ponownie Bu-
raczyński.

Więcej piłką starali się ope-
rować przyjezdni, ale ich ak-
cje kończyły się na obronie lub 

bramkarzu Wiślanina. Miejscowi 
też mieli swoje okazje, bądź po 
kontrach, bądź po stałych frag-
mentach, ale ostatecznie gole 
już nie padły. Podział punktów 
był sprawiedliwym wynikiem. 
Po tym spotkaniu obie ekipy 
mają po 13 punktów i zajmują 
piąte (Tłuchowia) i szóste (Wi-
ślanin) miejsca w tabeli grupy II 
włocławskiej A-klasy.

Wiślanin w najbliższy week-
end pauzuje. Tłuchowie w nie-
dzielę podejmie Wicher Wielgie. 
Relacja z tego spotkania oczywi-
ście w kolejnym CLI.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Wicher 
liderem A-klasy
Punkt zdobyty w meczu z GKS Fabianki wystarczył 
piłkarzom Wichra Wielgie, aby awansować na pierw-
sze miejsce w lidze. Ale okoliczności w jakich padł taki 
wynik pozostawiają niedosyt.

Mecze Wichra z ekipą z nieda-
lekich Fabianek zawsze są bardzo 
zacięte. Ze względu na warunki at-
mosferyczne spotkanie rozegrano 
na boisku ze sztuczną nawierzch-
nią we Włocławku. Od początku 
więcej z gry mieli występujący 
w roli gospodarzy piłkarze Wichra. 
W pierwszej połowie znakomitej 
okazji nie wykorzystał m. in. Rani-
szewski. W ataku aktywny był tak-
że Paszyński. Piłkarze z Wielgie-
go próbowali atakować zarówno 
środkiem jak i skrzydłami, ale ro-
bili to nieskutecznie. GKS odgryzał 
się kontrami, ale w pierwszej od-
słonie także nie znalazł sposobu 
na pokonania bramkarza rywali.

W drugiej połowie zawodnicy 
postanowili nieco rozgrzać zmar-
zniętych kibiców, których było 
kilkudziesięciu. Przewagę Wichra 
udokumentował Raniszewski, 
zdobywając gola na 1:0. Piłkarze 
z Wielgiego starali się kontrolować 
grę i dowieźć korzystny wynik. 
Ale GKS znany jest z charakteru 
i walki do końca. W doliczonym 
czasie gry rywale wywalczyli, a po 

chwili wykorzystali rzut karny 
i mecz zakończył się podziałem 
punktów. Remis wystarczył Wi-
chrowi do awansu na fotel lidera 
II grupy włocławskiej A-klasy, ale 
punkt przewagi nad Kujawiakiem 
Kruszyn, przy meczu mniej tego 
rywala, to bardzo niewiele. Przed 
Wichrem trudny wyjazd do Tłu-
chowa, mecz w niedzielę od 11.00. 
Relacja oczywiście w kolejnym 
CLI.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

WICHER WIELGIE
VS.

GKS FABIANKI

1 (0: 0) 1
Gole

Raniszewski

Skład

Czubakowski – Komorowski 
(82 ‘ Ziemiński), Maciejewski, 
Urbański, Karwat – Kosowski, 
Pawlicki, Raniszewski, Kryger 
(46’ Chyla) – Paszyński, 
Marcinkowski (50’ Paszyński).

Piłka nożna

Nerwowy start Wisły
Od porażki 0:3 w Lubaniu rozpoczęła rundę wiosenną w lidze okręgo-
wej Wisła Dobrzyń. Co gorsza nasz zespół kończył mecz w dziewiątkę po 
dwóch czerwonych kartkach. Terminarz także nie sprzyja Wiślakom, za-
nosi się więc na wyjątkowo trudny początek rundy.

WICHER WIELGIE
VS.

GKS FABIANKI

1 (0: 0) 1
Gole

Borkowski, Strużyna, 
Buraczyński 2

Skład

Wiślanin: 
Ziemiańczyk – P. Kozłowski 
(78` E. Kozłowski), Skonieczny, 
Ryniec (90` Trejda), Kuliberda – 
Borkowski, Gręźlikowski, Strużyna, 
Bartczak, Strużewski – Lerch.
Tłuchowia: 
Witkowski – Sulkowski, Uczciwek, 
Kwiatkowski, Szmulewicz – 
Paszyński, Zbrożek, Olaszewski 
(72` Rykaczewski), Orszak, 
Sieciński – Buraczyński.

W ekipie Wisły zaszło w prze-
rwie zimowej sporo zmian ka-
drowych. W zespole nie ma już 
Kwiatkowskiego, Szczepańczyka, 
Gitnera i Brzozowskiego. Ale są 
i wzmocnienia, w tym o znane 
w Dobrzyniu twarze. Na pewno 
cieszy powrót napastnika Damia-
na Bukowskiego i obrońcy Juliu-
sza Habasińskiego. Poza tym po-
jawili się też: Sujecki, Koprowski 
i Zieliński.

Faworytem meczu inaugura-
cyjnego był rywal z Lubania. LTP 
to przede wszystkim bardziej 
ograny na tym szczeblu zespół. 
Wisła skutecznie się broniła do 
37. minuty, gdy straciła pierwsze-
go gola. Do przerwy przegrywała 
tylko 0:1. Niestety w drugiej od-
słonie ten sam zawodnik dołożył 
jeszcze dwa gole, zbierając hat-
trick. Nie dość, że Wisła przegrała 
0:3, to jeszcze schodziła z boiska 

LTP LUBANIE
VS.

WISŁA DOBRZYŃ

3 (1: 0) 0
Skład

Sujecki – Habasiński, Opalczewski 
(80’ Balcerowski), Laskowski (65’ 
Brząkalski), Kitombo – Patryk 
Olewiński, Zieliński, Łukasz 
Olewiński (72’ Szklarczyk), Jasiński 
(60’ Koprowski) – Statkiewicz, 
Rzęsiewicz.

w zaledwie dziewiątkę. W do-
liczonym czasie gry czerwone 
kartki zobaczyli Zieliński i Rzę-
siewicz.

Zanosi się więc na to, że po-
czątek rundy będzie bardzo ciężki 
dla walczącej o utrzymanie Wisły. 
Po porażce w Lubaniu podopiecz-
nych trenera Bolimowskiego cze-
ka arcy ważny wyjazd do Lubie-
nia Kujawskiego. Lubienianka ma 
o 3 punkty więcej i jest bezpo-
średnio nad Wisłą w tabeli V ligi. 
Ciężko powiedzieć w jakiej rywal 
jest formie, bo pierwszego me-
czu nie rozegrał (spotkanie prze-
łożono), ale wiadomo, że może 
to być ważne spotkanie w kon-
tekście gry o utrzymanie w lidze. 
U siebie Wiślacy zaprezentują się 
dopiero 31 marca, gdy podejmą 
czołową ekipę okręgowki – Ło-
kietek Brześć Kujawski.

Tekst i fot. (ak)


