
Świętowali po raz piętnasty
Jak co roku w tłusty czwartek zor-
ganizowano Festiwal Smaku, tym 
razem pod nazwą: „Dzień faworka”. 
Była to już piętnasta edycja, połą-
czona ze świętowaniem piętnasto-
lecia istnienia Stowarzyszenia Roz-
woju Gminy Wielgie „Przyszłość”
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LIPNO  6 lutego burmistrz Paweł Banasik ogłosił, podczas spo-
tkania z mieszkańcami zainteresowanymi wymianą pieców na 
ekologiczne źródła ciepła, przystąpienie naszego miasta do pro-
gramu „ECOpiec 2018” realizowanego przez WFOŚiGW w Toruniu. 
Wnioski będzie można składać w marcu, ale tylko na przyłącze-
nie do miejskiego ciepłociągu i tylko tam, gdzie sieć ciepłownicza 
przebiega blisko dotowanej nieruchomości
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Wielgie Gmina Wielgie
Bal walentynkowy 
w Zadusznikach
Karnawał hucznie pożegnali 
mieszkańcy Zadusznik i okolic, 
którzy bawili się na imprezie wa-
lentynkowej
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LipnoBobrownikiGmina Lipno
Studniówka Traugutta za nami
Uczniowie pięciu klas maturalnych 
z Liceum Ogólnokształcącego im. 
R. Traugutta w Lipnie uczestniczy-
li w minioną sobotę w balu stud-
niówkowym. Szampańska zabawa 
trwała do białego rana

Mają system ostrzegania
Od początku roku mieszkańcy 
gminy Bobrowniki mogą korzystać 
z bezpłatnego, mobilnego systemu 
ostrzegania i informowania SISMS. 
Dlaczego warto z niego skorzystać 
i jak to zrobić?

Winnica w sercu powiatu
Agnieszka Taraszkiewicz z Krzy-
żówek prowadzi rodzinną winnicę 
„Bona Terra”. To nietypowa jak na 
nasz region działalność. – Jak mó-
wię komuś, że mam winnicę, ludzie 
pukają się w czoło – przyznaje pani 
Agnieszka

Rusza pierwsza w Lipnie ak-
cja mająca na celu walkę ze smo-
giem poprzez eliminację pieców 
węglowych, tzw. kopciuchów. Bę-
dzie to program Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
pod nazwą „ECOpiec 2018”. W tym 
roku obejmie ona tylko 15 domów, 
a dotację dostaną tylko ci, którzy 
podłączą się do ciepłociągu miej-
skiego.

– Ufam, że w przyszłych la-
tach tych pieniędzy będzie dużo 
więcej – mówi burmistrz Paweł 
Banasik.

Będą dotacje dla 15 osób
– Oferujemy dofinansowa-

nie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w kwocie 
2 tysięcy złotych i dofinansowa-
nie samorządu miasta Lipna też 
w kwocie 2 tysięcy złotych, czyli 
w sumie 4 tysiące złotych – wy-

jaśnia burmistrz Paweł Banasik. 
– Pomożemy też w pozyskaniu 
kredytu na pokrycie pozostałych 
kosztów podłączenia do ciepło-
ciągu. Wyłonimy 15 osób, bo jeste-
śmy ograniczeni kwotami. Jest to 
program pilotażowy, który poka-
że nam jakie jest zainteresowanie 
mieszkańców. Mam nadzieję, że 
w kolejnych latach program bę-
dzie kontynuowany i z dofinan-
sowania będą mogły korzystać 
następne osoby. Ten program jest 
podobny do realizowanego przez 
nas programu azbestowego, dzię-
ki któremu co roku z naszego 
miasta jest usuwany azbest. Dofi-
nansowanie na azbest dostajemy 
także z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

Celem programu prioryte-
towego „ECOpiec 2018” Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu jest walka ze smogiem 
poprzez wymianę źródeł ciepła 
zasilanych paliwami stałymi.

Dokończenie na str. 2

Władze proponują tylko ciepłociąg i to dla nielicznych

Gmina Lipno

Rolnicy boją się 
o pieniądze
Na konto tylko co trzeciego rolnika wnioskującego 
o dopłaty bezpośrednie do gruntów za 2017 rok wpły-
nęły już pieniądze. Ci, którzy wciąż czekają na środki, 
martwią się, bo w poprzednich latach dostawali kasę 
szybciej.

Wniosek o dopłaty w powie-
cie lipnowskim złożyło dokładnie 
4590 rolników. Nabór zamknięto 
w maju ubiegłego roku. Pomoc 
jest wypłacana tym, którzy ak-
tywnie prowadzą gospodarstwo. 
Wysokość świadczenia uzależnio-
na jest od charakteru i rozmiaru 
produkcji.

– Wciąż ogłaszają żeby ubie-
gać się o pieniądze, a tymczasem 
nie ma żadnych informacji o za-
ległych dotacjach – mówi rolnik 
z Głodowa. – Mówiono, że wypła-
ty będą na początku grudnia, a tu 
już połowa lutego i pieniędzy nie 
ma. Za chwilę trzeba kupić nasio-
na i nawozy. Nie mamy za co.

Rolnicy telefonujący do biura 
powiatowego kujawsko-pomor-
skiego oddziału regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Skępem nie 
uzyskują konkretnych odpowie-
dzi na pytanie, kiedy otrzymają 
pieniądze. Naszą redakcję w celu 
uzyskania informacji od razu 
przekierowano do oddziału re-
gionalnego z siedzibą w Toruniu. 
W odpowiedzi poinformowano, 
że od 16 października do 30 listo-
pada 2017 r. wypłacano zaliczki na 
poczet płatności bezpośrednich. 
Otrzymało je 99,2 proc. wszyst-

kich wnioskujących. Łącznie na 
ich konta wpłynęło 41 mln. zł. 
Natomiast jeszcze w grudniu roz-
poczęto wypłatę płatności bezpo-
średnich.

– Według stanu na 2.02.2018 
r. płatności końcowe zrealizo-
wane są dla 1494 rolników (32,7 
proc.) w łącznej kwocie ponad 
3,2 mln. zł. Aktualnie w sposób 
priorytetowy traktowani są rol-
nicy z terenów, w których w roku 
2017 wystąpiła klęska i dla takich 
rolników w pierwszej kolejności 
wydawane są decyzje. Mając jed-
nak na uwadze znaczenie finan-
sowe płatności bezpośrednich 
zapewniam, iż agencja dokłada 
wszelkich starań, aby płatności 
końcowe zostały zrealizowane dla 
wszystkich beneficjentów w jak 
najkrótszym czasie, bez zbędnej 
zwłoki – podaje dyrektor oddzia-
łu regionalnego ARiMR Katarzyna 
Kaczmarek-Sławińska.

W przypadku dopłat bez-
pośrednich nie można mówić 
o opóźnieniach. Termin mija bo-
wiem w czerwcu. Rolnicy jednak 
przyzwyczaili się do wcześniej-
szych wypłat, stąd panujący nie-
pokój.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska
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Lipno

Kontrowersje wokół...
Dokończenie ze str. 1
Toruński fundusz przeznaczył na 
ten cel w 2018 roku 4,3 mln zło-
tych, co przełoży się na 2145 pie-
ców. Dofinansowanie udzielane 
będzie w formie dotacji w wyso-
kości 2 000 złotych do wymiany 
jednego źródła ciepła w jednym 
lokalu mieszkalnym lub budyn-
ku mieszkalnym. Warunkiem ko-
niecznym uzyskania dotacji jest 
udzielenie równocześnie dotacji 
przez gminę w wysokości mini-
mum 2 000 złotych do wymiany 
jednego pieca. Wnioskodawca na 
wkład własny może uzyskać po-
życzkę. Oprocentowanie pożycz-
ki jest stałe i wynosi 3 procent 
w stosunku rocznym, a okres 
spłaty od 2 do 5 lat. Beneficjenta-
mi programu są gminy i to wła-
śnie władze samorządowe mają 
zebrać wnioski od swoich miesz-
kańców, a potem wnioskować 
o dotację do funduszu. Wnioski 
w funduszu będą przyjmowane 
od 1 marca do 31 maja.

Dofinansowaniem, zgodnie 
z regulaminem WFOŚiGW w To-
runiu, w kwocie co najmniej 4 ty-
sięcy (2 tysiące WFOŚ w Toruniu 
i co najmniej 2 tysiące ratusz) ob-
jęta będzie wymiana pieca na pa-
liwo stałe na ekologiczne źródło 
ciepła, czyli kotły elektryczne, 
gazowe, olejowe czy ekologiczne 
kotły na paliwa stałe albo pod-
łączenie do sieci ciepłowniczej. 
Wiemy już, że w Lipnie dotacje 
mają być przyznawane tylko na 
podłączenie do miejskiego cie-
płociągu.

Fundusz ochrony środowi-
ska ustalił wysokość dotacji dla 
poszczególnych gmin w naszym 
województwie w zależności od 
liczby mieszkańców. I tak gmi-
ny do 10 tysięcy mieszkańców 
otrzymać mogą do 20 tysięcy 
złotych dotacji, gminy zamiesz-
kane przez 10 do 20 tysięcy 
mieszkańców – do 30 tysięcy 
złotych i w tym przedziale mie-
ści się Lipno. 30 tysięcy dotacji 
z funduszu oznacza wsparcie dla 
15 właścicieli budynków i na tyle 
deklaruje się nasz ratusz.

Promocja 
miejskiego ciepłociągu
Spółka PUK planuje utwo-

rzenie w Lipnie stacji meteorolo-
gicznej, która będzie pokazywała 
mieszkańcom między innymi 
stan powietrza. Zdaniem prezesa 
Kawczyńskiego smog w Lipnie też 
jest problemem, jest tylko różne 
natężenie zanieczyszczeń w róż-
nych miejscach miasta. Lekiem 
na poprawę stanu powietrza ma 
być rozbudowa ciepłociągu i na 
ten cel mają płynąć dotacje ECO-
pieca.

– Jeżeli rocznie udawałoby 
się nam podłączać 15 domów jed-
norodzinnych to nie będzie źle – 
planuje prezes Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Lipnie 
Marcin Kawczyński. – W pierw-
szym roku, czyli teraz będziemy 
się starali podłączać nierucho-
mości położone jak najbliżej sieci 
ciepłowniczej, dzięki czemu te 
koszty będą mniejsze. W następ-
nych latach będziemy planowa-
li przejście na osiedle Kwiatów. 
I to odbędzie się już w roku 2019. 
Osiedle Kwiatów jest rozległe. 
My teraz też podłączamy i ludzie 
płacą 100 procent. Teraz wchodzi 
program, ale jeśli ktoś nie bę-
dzie chciał czekać, a akurat nie 
załapie się na dofinansowanie, 
będzie mógł podłączyć się płacąc 
całość.

Czas na 
składanie wniosków 
– Chcemy wiedzieć, kto chce 

podłączyć się do ciepłociągu – 
apeluje prezes Kawczyński. – 
Mówi się dużo, ale my wniosków 
mamy 4, a nieruchomości na 
osiedlu Kwiatów jest 340. Ja za-
wsze mówiłem, że należy składać 
wnioski, żebyśmy wiedzieli na 
przyszłość, gdzie planować inwe-
stycje. Mówienie do sąsiadów nic 
nie daje, trzeba przyjść do przed-
siębiorstwa z wnioskiem. Skąd 
mamy wiedzieć, że ktoś chce się 
podłączyć.

Podczas wtorkowego spo-
tkania zawrzało po tych słowach 
prezesa, bo o konieczności skła-
dania wniosków o podłączenie 
nikt nie wiedział. Mało tego, dla 
mieszkańców wydawało się to 
niedorzeczne, bo skoro na danej 
np. ulicy czy osiedlu ciepłociągu 
w ogóle nie ma, to po co składać 
wniosek o przyłączenie do cze-
goś nieistniejącego.

– Pierwsze słyszę o naborze 
wniosków – mówi przewodni-
cząca rady miejskiej Ewa Urbań-
ska i wtóruje jej radny Zbigniew 
Napiórski. – Jeśli chodzi o osie-
dle Kwiatów to wnioski nie wpły-
wały, bo było mówione, że nie 
ma szans na to, by na naszym 
osiedlu zrobiono ciepłociąg.

I tak było w całym mieście. 
Mieszkańcy o możliwości składa-
nia wniosków na przyłączenie do 
nieistniejącego ciepłociągu nie 
mieli pojęcia. A druki wniosków 
są dostępne na stronie interne-
towej spółki PUK. Trzeba je wy-
pełnić i złożyć w dziale energety-
ki cieplnej przy Wyszyńskiego 47. 
To pozwoli spółce zaplanować, 
gdzie rozbudowywać sieć cie-
płowniczą.

– Przypominam, że osiem 
lat temu z ciepłociągiem prze-
szliśmy na drugą stronę rzeki 
– wyjaśnia Marcin Kawczyński. 
– Przeszliśmy na drugą stronę 
miasta, na osiedle Reymonta, 
weszliśmy do szpitala, na osiedle 
Korczaka. Co roku podłączamy 
nowe obiekty i budujemy sieć. 
Przedsiębiorstwo skupiło się 

najpierw na nieruchomościach 
większych, instytucjonalnych, bo 
to jest bardziej opłacalne, ale ja 
zawsze mówiłem, że przyjdzie 
ten moment, kiedy będziemy 
podłączali nieruchomości jedno-
rodzinne. Nadszedł ten moment, 
ale teraz zbliżyliśmy się cenowo 
do cen ogrzewania domków wę-
glem.

drożej niż węglem, 
taniej niż gazem
– Jeśli ktoś pali ekogrosz-

kiem, to jesteśmy prawie przy tej 
cenie – porównuje ceny za cie-
pło z sieci miejskiej prezes Kaw-
czyński. – Cena obowiązująca 
siedem lat temu niewiele różniła 
się od obecnej, mieliśmy w tym 
czasie dwie czy trzy podwyżki 
i dwie obniżki, bo taryfa jest re-
gulowana przez Urząd Regulacji 
Energetyki. Ceny paliw stałych, 
zwłaszcza węgla mocno wzrosły, 
a my mamy na stałym poziomie. 
W związku z tym bardzo zbliży-
liśmy się do cen ogrzewania wę-
glem. No może gdy ktoś pali gor-
szej jakości opałem czy miałem, 
to u nas jeszcze jest drożej.

PUK ustaliło aktualne ceny 
brutto przyłączenia do sieci czy 
zakupu węzła. I tak za węzeł (za-
miast pieca) jednofunkcyjny do 
ogrzewania pomieszczeń trzeba 
zapłacić 10 tysięcy złotych, a za 
dwufunkcyjny do ogrzewania 
pomieszczeń i wody 12 tysięcy 
złotych.

Cena przyłącza zależy od od-
ległości budynku od ciepłociągu, 
bo liczone jest za każdy metr. 
Przyłącze zawsze jest własnością 
przedsiębiorstwa. Zapłacić trze-
ba przy podłączaniu się za metr 
przyłącza 183,60 złotych.

– Opłaty stałe są naliczane 
podobnie jak w energetyce, czyli 
bez względu na to, czy korzysta 
się z ciepła czy nie – zastrzega 
Kawczyński. – Opłaty stałe na-
liczane są co miesiąc, także la-
tem.

Prezes spółki PUK przygo-
tował też wyliczenia opłat z ja-
kimi liczyć się trzeba za zużycie 
określonej ilości ciepła pobiera-
nego z ciepłociągu miejskiego. 
I tak dla 150-metrowego budyn-
ku, w którym obecnie spala się 
średnio 4,5 tony węgla, koszty za 
ciepło z sieci miejskiej (łącznie 
z opłatami stałymi) wyniosły-
by 5,6 tysiąca złotych. Dla 180-
metrowego budynku koszt wy-
nosi średnio 6,8 tysiąca złotych, 
dla 250-metrowego 7,9 tysiąca 
złotych.

– Przeliczaliśmy te koszty na 
aktualne ceny ekogroszku i wy-
szło, że nasze ogrzewanie jest 
droższe – przyznaje Marcin Kaw-
czyński. – W pierwszym przy-
padku o 500 złotych, w drugim 
o 900 złotych i w trzecim o 900 
złotych w skali roku. Braliśmy 

pod uwagę tylko amortyzację 
kotła, a nie remonty czy ewentu-
alną wymianę, pracę przy ogrze-
waniu, przeglądy kominiarskie.

Węzeł (podłączany zamiast 
pieca) ma trzy lata gwarancji, co-
roczny przegląd kosztuje około 
100 złotych. W Lipnie podłączo-
nych jest tylko klika domów jed-
norodzinnych. Zgodnie z polityką 
inwestycyjną spółki PUK i pla-
nami ratusza na wykorzystanie 
dotacji z programu ECOpiec ma 
tych przyłączy zdecydowanie 
przybyć.

Można kupić węzeł samo-
dzielnie, ale prezes Kawczyński 
zastrzega że węzły sprzedawane 
i montowane przez pracowni-
ków spółki PUK są tańsze, bo są 
składane z elementów w samym 
PUK-u.

Zdecyduje 
odległość od sieci
Mieszkańcy uczestniczący we 

wtorkowym zebraniu domagali 
się wyjaśnienia, kto znajdzie się 
w szczęśliwej piętnastce wskaza-
nych do otrzymania dotacji już 
w tym roku.

– Nie wiem, czy to będzie 
złota piętnastka, bo nie wiem, 
jakie będzie zainteresowanie 
mieszkańców, ale spodziewam 
się, że duże – mówi burmistrz 
Paweł Banasik. – Uważam, że są 
to dogodne warunki. My dajemy 
4 tysiące i pomoc w uzyskaniu 
preferencyjnego kredytu. W tym 
roku nie planujemy rozbudowy 
sieci ciepłowniczej, bo robimy 
nowe ujęcie wody na placu 11 Li-
stopada. Przy wyborze wniosków 
będziemy preferowali te nieru-
chomości, które są położone naj-
bliżej sieci ciepłowniczej.

Sieć ciepłownicza też bę-
dzie rozbudowywana tam, gdzie 
jest największe zainteresowanie 
mieszkańców. Bo dla jednego czy 
dwóch odbiorców zwyczajnie nie 
będzie opłacało się budować cie-
płociągu. Dlatego tak ważne jest 
składanie już teraz wniosków 
o przyłączenie.

– Wniosek o przyłączenie 
nie jest jeszcze umową zawartą 
z PUK, ale jest dla nas informacją 
że mamy iść w danym kierunku 
– wyjaśnia burmistrz Banasik 
i apeluje o składanie wniosków 
do spółki.

Prezes Kawczyński zapewnia, 
że na każdy wniosek odpowie pi-
semnie ze wskazaniem przybli-
żonego terminu budowy ciepło-
ciągu w danym obszarze miasta.

– Bo po co ja np. będę cią-
gnął na osiedle Witonia ciepło-
ciąg za 2 miliony złotych, jak mi 
się podłączą trzy nieruchomości 
– wyjaśnia prezes Kawczyński. – 
Ja muszę to robić dla chętnych, 
średnio budowa metra ciepłocią-
gu kosztuje tysiąc złotych, kilo-
metr milion złotych.

Wymiana pieca bez dotacji
Decyzją władz Lipna dotacje 

z programu ECOpiec otrzymają 
tylko osoby podłączające swoje 
nieruchomości do ciepłociągu 
miejskiego. Nie mogą liczyć nato-
miast na wsparcie ci lipnowianie, 
którzy od ciepłociągu mieszkają 
daleko w tej chwili, ani ci miesz-
kający w mało zaludnionej oko-
licy, gdzie doprowadzenie sieci 
nigdy nie będzie ekonomicznie 
uzasadnione.

– Oczkiem w głowie władz 
jest ciepłociąg, który przy oka-
zji programu ECOpiec chcą roz-
budować – komentuje jeden 
z uczestników zebrania.

Prezes Kawczyński przeko-
nuje, że ciepło systemowe jest 
najtańsze i najlepsze, burmistrz 
Banasik zapewnia, że przedstawił 
mieszkańcom konkretną ofer-
tę alternatywną do ogrzewania 
węglowego. To wszystko prawda, 
tyle że oferta nie jest skierowana 
do każdego mieszkańca, bo nie 
każdy mieszka w pobliżu ciepło-
ciągu.

– Ja myślałam, że to jest spo-
tkanie na temat dotacji na wy-
mianę pieców na kotły nowej ge-
neracji czy elektryczne, gazowe, 
olejowe – nie kryje zdenerwowa-
nia jedna z mieszkanek Lipna. – 
Program zakłada wszystkie roz-
wiązania i powinno się po równo 
dzielić. Ludzie chcący wymienić 
piec są poszkodowani. Powinno 
się rozpatrywać wnioski o dota-
cje np. według kolejności wpły-
wu, a nie preferować tylko tych 
uprzywilejowanych miejscem za-
mieszkania przy sieci ciepłowni-
czej. Nie tego się spodziewałam.

Z dotychczasowych ustaleń 
władz Lipna wynika, że na dota-
cję w ramach programu ECOpiec 
nie mogą liczyć mieszkańcy no-
szący się z zamiarem wymiany 
pieca na nowy, ekologiczny.

Wnioski o dotacje będzie 
można składać w marcu. Szcze-
gółowe zasady ubiegania się 
o wsparcie ustalą rajcy miejscy. 
Do tematu wrócimy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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Winnica w sercu powiatu
GMINA LIPNO  Agnieszka Taraszkiewicz z Krzyżówek prowadzi rodzinną winnicę „Bona Terra”. To niety-
powa jak na nasz region działalność. – Jak mówię komuś, że mam winnicę, ludzie pukają się w czoło – 
przyznaje pani Agnieszka. Ale biznes rozkwita, dosłownie

Winnica została założona 6 
lat temu. Agnieszka Taraszkiewicz 
wspomina ten nowatorski po-
mysł w rozmowie z naszym tygo-
dnikiem. – Był to pomysł mojego 
męża. Ja nigdy w życiu nie przy-
puszczałabym, że będę zawodo-
wo zajmować się winem. Jednak 
okazało się że nasz region, to naj-
starszy historycznie region wi-
niarski w Polsce. Gal Anonim opi-
sywał w kronikach winnice koło 
Płocka, Włocławka, wzdłuż linii 
Wisły. My od 6 lat z pasją staramy 
się tworzyć najlepsze wina. Wzor-
ce czerpiemy z najbardziej uzna-
nych światowych źródeł. Winnicą 
opiekuje się włoski enolog. Mamy 
już pierwsze sukcesy w postaci 
wysokich ocen na międzynaro-
dowych konkursach win – mówi 
Agnieszka Taraszkiewicz.

Rosną na słabej ziemi
Ale początki były trudne. 

Przede wszystkim trzeba było 
wiele się nauczyć. Najpierw do 
wykonania były prace geodezyj-
ne, badanie terenu, dobór sadzo-
nek. Początkowo państwo Tarasz-
kiewicz zasadzili za domem 50 
krzewów winorośli, żeby spraw-
dzić czy tutejsze piachy i glina na-
dają się pod specyficzną uprawę. 
Rośliny przyjęły się w stu procen-
tach, a winnica nazywa się Bona 
Terra czyli dobra ziemia.

– Obecnie mamy 4-hektarową 
winnicę. Możemy się poszczycić 
bardzo dobrymi gatunkami wi-
norośli. Rosną u nas typowe dla 
naszego klimatu Regent i Rondo, 
ale również wytrawny Cabernet 
Cortis, Hibernal czy Seyval Blanc. 
Ściągnęliśmy je specjalnie z Nie-
miec. To są winogrona przezna-
czone typowo do produkcji win. 
Na początku miałam niewielką 
wiedzę. Musiałam przeczytać 

wiele lektur, zasięgać informa-
cji, jeździć po winnicach w Pol-
sce i Europie i się dużo uczyć. 
Z naszych winiarskich podróży 
przywozimy nie tylko mnóstwo 
lokalnego wina, ale i setki zdjęć 
z nowinkami, które podpatrzyli-
śmy – dodaje Taraszkiewicz.

Jedna z trzech 
w województwie
Jak twierdzi mieszkanka 

Krzyżówek, jej winnica jest jedną 
z trzech w województwie kujaw-
sko-pomorskim. Jej właściciele 
mają ogromne ambicje, wciąż 
starają się udoskonalać winiarską 
produkcję. – Obecnie przed nami 
chyba najbardziej wymagający 
rok pracy. Otóż postanowiliśmy 
spróbować zrobić z naszych owo-
ców wino musujące. Posługujemy 
się metoda klasyczną – szampań-
ską. Najbardziej czasochłonną, 
pracochłonną i kosztowną. Wino 
będzie zaszczepione ponownie 
drożdżami bezpośrednio w bu-
telkach. Ostatecznie właśnie stąd 
będziemy mieć bąbelki w butel-
kach. Spodziewam się, że cały 
proces potrwa około 9 miesięcy. 
To naprawdę ogromne wyzwanie 
dla winiarza. W Polsce pojedyncze 
winnice dokonują prób zrobienia 
bąbelków – wyjaśnia Agnieszka 
Taraszkiewicz.

Praca całym rokiem
W winnicy ogrom pracy jest 

cały rok. Wiosną przycinane i na-
wożone są krzewy, latem trzeba 

dbać o plenność roślin, podwią-
zywać, układać, pielić. Czas zbio-
rów to okres kiedy cała rodzina 
ma zakwasy. Zimą nie pracuje się 
w polu, a w piwniczkach, gdzie 
wino jest właśnie klarowane 
i przygotowywane do butelko-
wania. – Winnica wywróciła moje 
życie do góry nogami, ale stała się 
też pasją. Jeśli się tego nie lubi, to 
się nie może udać. Zajmuję się 
tym codziennie i czuję taką po-
trzebę. Jest to ciekawa gałąź rol-
nictwa, która ciągle się rozwija – 
cieszy się nasza rozmówczyni.

Ale znowu nie sposób nie 
wspomnieć o trudnościach, które 
trzeba było przezwyciężyć. Przez 
pierwsze dwa lata nie było żad-
nych zbiorów, bo roślinom trzeba 
było pozwolić na ukorzenienie się. 
Obecnie sadzonki mają bardzo do-
brze rozwinięty system korzenio-
wy, są coraz bardziej odporne na 
choroby. W trzecim roku zebrano 
60 kg owoców, ale ten wynik to 
efekt braku wiedzy. Wszystko zja-
dły wówczas osy i szpaki, a wła-
ścicielka po powrocie z wakacji 
przeżyła szok. W czwartym roku 
miała już 1,5 tonu zbioru. Z tych 
owoców powstało już pierwsze 
wino. W ostatnim roku zbiory 
były największe.

Wino... bez winogron
Ale produkcji wina towa-

rzyszą także ciekawostki. Otóż 
w trunkach, które możemy ku-
pić w sklepie... próżno szukać wi-

nogron. – Pamiętam jak kiedyś 
chciałam sprzedać,część owoców, 
więc skontaktowałam się z kilko-
ma winiarniami. Co się okazało, 
wino które mamy na sklepowych 
półkach, robione jest z koncen-
tratów, proszków i różnych sub-
stancji, ale nie winogron. Nasze 
wino jest zrobione w stu procen-
tach z winogron – zapewnia Ta-
raszkiewicz.

Jak zapewnia pani Agnieszka, 
żaden rok nie jest taki sam dla wi-
niarzy. Początkowe inwestycje są 
ogromne, ale efektem jest profe-
sjonalna winnica. To mimo upły-
wu lat wciąż budzi zdziwienie.

Ludzie pukają się w czoło
– Jak mówię komuś, że mam 

winnicę, ludzie pukają się w czoło 
i myślą, że mówię o kilku krzacz-
kach w ogródku. Potem tu przy-
jeżdżają i widzą, co tu jest faktycz-
nie. Piwniczki na wino, dębowe 
beczki i wino zamknięte w butel-
kach. Praktycznie codziennie ktoś 
przyjeżdża i kupuje wino. Cieszy 
mnie, że zainteresowanie winnicą 
jest coraz większe. Ludzie mają 
coraz większą świadomość tego 
co piją – kończy Agnieszka Ta-
raszkiewicz.

Jak widać, żadne trudności 
nie zrażają mieszkańców Krzy-
żówek. Dzięki temu mamy rzecz 
unikatową, winnicę na terenie ty-
powo rolniczego powiatu.

Tekst i fot. (ak)

Agnieszka Taraszkiewicz i jej winnica „Bona Terra” czyli „żyzna ziemia”

Lipno

Oszukana „na policjanta”
Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy wydziału kryminalnego, pokrzywdzonej 
oraz pracownicy banku, udaremniono próbę oszustwa metodą „na policjanta”.

W ubiegły wtorek na numer 
997 zadzwoniła 61-letnia mieszkan-
ka naszego powiatu, która chciała 
potwierdzić dane policjanta. Jak 
ustalili mundurowi, padła ona 
ofiarą oszustwa metodą „na poli-
cjanta”. Schemat działania sprawcy 
był podobny do innych tego typu 
oszustw.

– Na numer stacjonarny za-
dzwonił mężczyzna, który przed-
stawił się jako policjant, podając 
swoje dane oraz numer legitymacji 
służbowej. Poinformował kobietę, 
że policjanci prowadzą akcję prze-

ciwko oszustom, którzy okradają 
konta bankowe starszych osób 
z oszczędności ich życia. Poinstru-
ował kobietę, że aby schwytali 
sprawców, musi wpłacić na podane 
przez niego konto bankowe pienią-
dze w kwocie 6500 zł. Następnie 
oszust poprosił kobietę o podanie 
numeru komórkowego, aby była 
z nim w ciągłym kontakcie – rela-
cjonuje sierż. szt. Katarzyna Sobo-
cińska z KPP Lipno.

Po wykonaniu prośby sprawcy 
i przelaniu pieniędzy na wskazane 
konto ponownie pokrzywdzona 

odebrała telefon z kolejną proś-
bą o wypłatę kolejnej sumy, tym 
razem 3500 zł. Po tym telefonie 
kobieta zadzwoniła na policję, aby 
potwierdzić dane dzwoniącego 
funkcjonariusza. W tym momencie 
okazało się, że padła ofiarą oszu-
stwa. Dzięki podjętym działaniom 
policjantów z wydziału kryminal-
nego naszej jednostki pokrzyw-
dzonej kobiecie oraz pracownicy 
banku udało się odzyskać pieniądze 
przelane na konto sprawcy. Trwają 
czynności, które mają na celu za-
trzymanie oszusta.

Przy tej i innych okazjach po-
licja przypomina i przestrzega! Po-
licjant nigdy nie zadzwoni z infor-
macją o prowadzonej akcji. Policja 
nigdy nie poprosi Cię o przekazanie 
komuś pieniędzy, przelaniu ich na 
konto lub pozostawienie w jakimś 
miejscu!

(ak), fot. ilustracyjne

19 zarzutów 
dla włamywacza
Funkcjonariusze z posterunku w Skępem ustalili i za-
trzymali 18-letniego sprawcę wielokrotnych włamań 
m. in. do domków letniskowych i remizy strażackiej.

Skępe

W ostatnich miesiącach na te-
renie gminy Skępe dochodziło do 
włamań do domków letniskowych. 
Policja odnotowała także włama-

nie do remizy strażackiej. Łupem 
sprawcy padały głównie elektrona-
rzędzia, sprzęt RTV i AGD.

– W wyniku wytężonej pracy 
policjanci ustalili i zatrzymali 18-
letniego mieszkańca gminy Skę-
pe. Po przeszukaniu pomieszczeń 
mieszkalnych i gospodarczych 
sprawcy funkcjonariuszom udało 
się odzyskać część przedmiotów 
pochodzących z przestępstw – 
mówi sierż. szt. Katarzyna Sobo-
cińska z KPP Lipno.

Mężczyźnie postawiono 19 
zarzutów kradzieży z włamaniem. 
Sprawca przyznał się do wszyst-
kich zarzucanych mu czynów i do-
browolnie poddał się karze. O jego 
dalszych losach zadecyduje sąd.

(ak), fot. KPP Lipno
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Mają system ostrzegania
BOBROWNIKI  Od początku roku mieszkańcy gminy Bobrowniki mogą korzystać z bezpłatnego, mobil-
nego systemu ostrzegania i informowania SISMS. Dlaczego warto z niego skorzystać i jak to zrobić?

Powiat

Gmina Tłuchowo Lipno

Rozbudowują zakład transportu

Tak się bawią seniorzy Na pomoc Natalii

Zarząd powiatu podjął decyzję o zakupie nieruchomości w sąsiedztwie starostwa 
powiatowego w Lipnie. Ma tam zostać utworzone zaplecze techniczne dla Powia-
towego Zakładu Transportu Publicznego. Rozstrzygnięto także przetarg na zakup 
nowego autobusu.

Na uroczystej biesiadzie spotkali się seniorzy z Jasienia. Okazją ku temu były tak-
że drugie urodziny grupy artystycznej Brzydkie Kaczątka.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po-
trafią się dzielić i wspierać potrzebujących. Dowodem 
jest koncert charytatywny sprzed kilku dni zorgani-
zowany dla jednej z uczennic „Technika”.

W sobotnie popołudnie starsi 
mieszkańcy Jasienia tłumnie przy-
byli na spotkanie zorganizowane 
specjalnie dla nich w miejscowej 
świetlicy. Na twarzach obecnych 
dziadków i babć nie widać było 
przygnębienia, a to za sprawą 
atrakcji jakie przygotowali dla nich 
organizatorzy senioriady. W pro-
gramie spotkania znalazły się mię-
dzy innymi występy artystyczne 

i konkursy z nagrodami. Zgroma-
dzonych gości do łez bawił duet ka-
baretowy o wdzięcznych imionach 
Ziuta i Feluta w osobach Joanny 
Słomczewskiej i Wiktorii Dzięgie-
lewskiej. Dziewczyny przedstawiły 
ludzie przywary w skeczu „Wieś na 
wesoło”.

Sporo emocji dostarczył kon-
kurs na Superseniorkę i Superse-
niora. Kandydaci do tytułu musieli 

wykazać się nie lada zręcznością 
i opanowaniem, bowiem czekało 
na nich kilka konkurencji. Panie 
musiały przyszywać guziki i prze-
lewać wodę łyżeczką natomiast pa-
nowie, z uśmiechem na twarzy, je-
dli cytryny i wkręcali śrubki. Wśród 
seniorek najlepsza była Jadwiga 
Kwiatkowska, zaś tytuł Supersenio-
ra, podobnie jak w ubiegłym roku, 
wywalczył Andrzej Słomczewski.

Swoje drugie urodziny święto-
wali aktorzy z teatrzyku Brzydkie 
Kaczątka. Grupa teatralna w swo-
ich szeregach skupia okoliczną 
młodzież. Do zespołu może nale-
żeć każdy, kto czuje w sobie pasję 
aktorską. Lista aktorów jest cały 
czas otwarta  i jak zapewniają opie-
kunowie, rola oraz zajęcie znajdą 
się dla wszystkich i nikt nie zosta-
nie pominięty.

(mb-g)
fot. nadesłane

Na pomysł zorganizowania ak-
cji wpadli koledzy i koleżanki z kla-
sy Natalii wraz z wychowawczynią 
Wiolettą Kurowską. W przedsię-
wzięcie zaangażowali się także inni 
uczniowie. Główną atrakcją były 
warsztaty taneczne pod czujnym 
okiem Mariusza Procelewskiego, 
znanego z programu telewizyjne-
go „Mam talent”, który na co dzień 
jest instruktorem tańca w bydgo-
skiej szkole Bohema. Nie zabrakło 
również stoisk ze słodkościami, 
orzeźwiającymi napojami na bazie 
zielonej herbaty oraz ciepłych to-
stów.

Cel organizatorów był jeden. 
Wszystko dla Natalii, która od uro-
dzenia zmaga się z zespołem wad 
postawy. O tym, że trzeba sobie 
wzajemnie pomagać, mówią sami 
uczestnicy warsztatów. – Jest 
świetną koleżanką i staramy się od-
dać jej to, co ona dała nam. Jest dla 
nas bardzo ważna i chcemy jej tym 
koncertem to powiedzieć – dało się 
słyszeć od uczniów ZST.

Akcja charytatywna przeszła 

oczekiwania organizatorów. Zna-
jomi Natalii dziękowali za każdy 
dar, bo ofiarność młodzieży była 
naprawdę spora. Wystarczyło kilka 
godzin i mobilizacja młodzieży, by 
wspólnie zebrać ponad 500 zł.

Natalia przez cały czas po-
trzebuje pieniędzy na dodatkowe 
leczenie, rehabilitację i konsultacje 
lekarskie. Pomoc finansowa jest 
jej także potrzebna do zakupienia 
sprzętu medycznego, który uła-
twi życie codzienne. Każdy, kto 
chciałby wesprzeć leczenie Natalii, 
może dokonać wpłat na konto 89 
8944 0003 0000 2088 2000 0010 
Fundacji Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Słoneczko”, a w ty-
tule przelewu wpisać: darowizna 
Natalia Paśniewska 472/P. Inną for-
mą pomocy jest także możliwość 
przekazania 1% podatku. Wystar-
czy wypełnić wniosek o przekaza-
nie 1% i w rubryce Nr KRS wpisać 
0000186434. W zamian za okazane 
serce ZST oferuje bezpłatne rozli-
czenie PIT. 

(mb-g), fot. nadesłane

Z systemu korzysta już wiele 
gmin w Polsce. Sukcesywnie do tej 
grupy dołączają nowe. Samorzą-
dowy Informator SMS (SISMS) ma 
na celu zapewnienie większego 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
usprawnienie komunikacji samo-
rządu z mieszkańcami we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania. 
Osoby, które chcą korzystać z tej 
formy komunikacji, będą otrzymy-

wać informacje, np.: o zagrożeniach 
atmosferycznych, poważnych awa-
riach wodociągowych, energetycz-
nych czy drogowych. Ponadto na 
bieżąco będą wysyłane do nich ko-
munikaty o bezpłatnych badaniach 
lekarskich i programach zdrowot-
nych, zbliżających się terminach 
opłat podatkowych, terminach 
składania dokumentów oraz wszel-
kich ciekawych wydarzeniach na 

terenie gminy Bobrowniki.
– Tego typu system pozwala 

zaoszczędzić na czasie, bo można 
szybko powiadomić mieszkańców 
o rzeczach ważnych. Komunikaty 
wysyłane są przez różne instytu-
cje. Informacje typowo dotyczące 
naszej gminy nadaje pracownik 
urzędu. Dotyczą one np.: przerw 
w dostawie wody, awarii autobusu, 
organizowanych imprezach kultu-

ralnych czy informacji z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie – wy-
mienia wójt Jarosław Poliwko. – 
Spotkałem się z pozytywnymi opi-
niami na temat tego systemu i sam 
uważam, że jest bardzo przydatny.

Osoby zainteresowane ko-
rzystaniem z usługi formularz re-
jestracyjny oraz pełną instrukcję 
aktywacyjną znajdą na stronie in-
ternetowej gminy. Z systemu mogą 

korzystać zarówno osoby, które 
posiadają smartfony jak i te z trady-
cyjnymi telefonami komórkowymi. 
Mieszkańcy nie muszą się obawiać 
ukrytych kosztów w związku z ko-
rzystaniem z systemu, ponieważ 
koszty utrzymania systemu ponosi 
gmina. Otrzymywanie wiadomości 
jest bezpłatne.

Natalia Chylińska-Żbikowska

Działalność PZTP wyma-
ga zapewnienia pomieszczeń 
warsztatowych do obsługi posia-
danych pojazdów oraz zaplecza 
technicznego. W sąsiedztwie nie-
ruchomości posiadanych przez 
powiat lipnowski przy ul. Siera-
kowskiego w Lipnie znajdują się 
obiekty, które po odpowiedniej 
adaptacji mogłyby zostać zmie-
nione na warsztat. Dodatkowo 
są tam wiaty, które mogą zostać 
wykorzystane jako pomieszcze-
nia magazynowe oraz spory plac, 
który zostałby przeznaczony na 
powiększenie parkingu dla pe-
tentów obsługiwanych w urzę-
dzie.

– Dobry gospodarz jest zo-

bowiązany dbać o komfort swo-
ich klientów, dlatego po zakupie 
nieruchomości przy ul. Sierakow-
skiego, wychodząc naprzeciw po-
trzebom naszych interesantów, 
którzy wielokrotnie zwracali 
uwagę na zbyt małą ilość miejsc 
parkingowych przy urzędzie, 
przeznaczymy część zakupione-
go placu na parking – mówi sta-
rosta Krzysztof Baranowski.

Ponadto powiat zakupi dwa 
nowe autobusy. Przetarg na za-
kup większego, 49-osobowego 
został już rozstrzygnięty. Wy-
grała firma Scania Polska, która 
za kwotę 713.400,00 zł brutto 
do 16 marca br. dostarczy auto-
bus Scania Higera-Series Touring 

HD. Jest to autobus turystyczny, 
wysokopokładowy, posiadający 
49 miejsc siedzących dla pasaże-
rów oraz po jednym dla kierow-
cy i pilota, toaletę, lodówkę oraz 
barek.

Scania będzie wykorzysty-
wana na liniach najbardziej ob-
leganych przez pasażerów oraz 
wynajmowana na różnego ro-
dzaju wyjazdy okolicznościowe 
czy też wycieczki turystyczne, 
także zagraniczne. Przetarg na 
drugi z autobusów został unie-
ważniony z powodu zbyt wyso-
kiej oferty i w dniu 9 lutego zo-
stanie ogłoszony na nowo.

(ak)
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Jeden zero dla nieba
8 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Czarnem wystawili jasełka, których tematem 
przewodnim była odwieczna walka dobra ze złem, 
piekła i nieba.

Gmina Kikół

Bal w „Koniczynce”
Karnawał już za nami, jednak w Środowiskowym 
Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie sezon 
imprez jest w pełni.

Gmina Wielgie

pomogą z JpK_VAt
LIPNO  Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. 
Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku e-mikrofirma. Mikro-
przedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli JPK_VAT za styczeń 2018 roku muszą 
złożyć do 26 lutego

Anioły i diabły toczyły za-
wziętą walkę, ale dobro zwycię-
żyło. Wymowa jasełek skłoniła 
widzów do refleksji nad tym, co 
jest w życiu najważniejsze. Przed-

stawienie przygotowali uczniowie 
szkoły z klas VI-VII pod kierun-
kiem Krzysztofa Fydryszewskiego 
i Jarosława Jeżewskiego.

(ak), fot. nadesłane

Zwyczajem towarzyszącym 
tłustemu czwartkowi jest jedze-
nie słodkości, ale jak tradycja 
pokazuje, jest to również dobry 
dzień na wspaniałą zabawę kar-
nawałową. Huczne obchodzenie 
tłustego czwartku gwarantuje 
uczestnikom zabawy szczęście 
i pomyślność na dany rok. Tak też 
było w ŚDS w Suminie.

– Uczestnicy w ramach 
warsztatów kulinarnych przygo-

towali tradycyjne wypieki w po-
staci pączków, a następnie skosz-
towali je na balu karnawałowym. 
Śmiechom i tańcom nie było koń-
ca – mówi kierownik „Koniczyn-
ki” Iwona Rempuszewska.

Miejmy nadzieję, że tradycji 
stanie się zadość i dobry nastrój 
nie opuści uczestników ŚDS w Su-
minie, czego im oczywiście życzy-
my!

(ak), fot. nadesłane

– W ramach trwającego dru-
giego etapu kampanii informacyj-
no-edukacyjnej dotyczącej Jedno-
litego Pliku Kontrolnego VAT dla 
mikroprzedsiębiorców, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom tej gru-
py podatników w dniach  17 i 24 lu-
tego w godzinach od 9.00 do 13.00 
w Urzędzie Skarbowym w Lipnie 
zostanie zorganizowany dyżur dla 
podatników w zakresie potwier-
dzania profilu zaufanego eGO, 
wysyłki JPK_VAT oraz informacji 
ogólnej dotyczącej JPK – infor-
muje Mariusz Mańkowski, zastęp-
ca naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Lipnie. – Również w dniach od 
14 do 23 lutego, w godzinach pracy 
naszego urzędu pracownicy będą 
służyli pomocą w zakresie obsługi 
narzędzi informatycznych wyko-
rzystywanych do składania JPK. 
Ponadto informacje w zakresie 
zakładania Profilu Zaufanego eGO 
będzie można uzyskać na infolinii 
Krajowej Informacji Skarbowej. 
Dzwoniąc pod numery telefonów: 
801 055 055 z telefonów stacjonar-
nych oraz 22 330 03 30 z telefonów 
komórkowych i wybierając w sys-
temie zapowiedzi numer 7 nastąpi 
przekierowanie do konsultantów 
w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy 
odpowiedzą na pytania związane 

z zakładaniem i potwierdzaniem 
bezpłatnego Profilu Zaufanego 
eGO, przydatnego również do 
prawidłowego złożenia JPK_VAT.

Szczegółowe informacje do-
tyczące możliwości założenia Pro-
filu Zaufanego (eGO) znajdują się 
na stronach internetowych: www.
pz.gov.pl, obywatel.gov.pl lub jpk.
mf.gov.pl w sekcji „jak złożyć JPK_
VAT”. 

Przypomnijmy, że 1 stycznia 
2018 roku obowiązek prowadze-
nia elektronicznej ewidencji VAT 
i przesyłania jej jako Jednolitego 
Pliku Kontrolnego dla potrzeb 
VAT, czyli JPK_VAT objął również 
mikroprzedsiębiorców. Obowią-
zek przekazywania pliku JPK_VAT 
bez wezwania organu podatkowe-
go dotyczy teraz wszystkich po-
datników VAT, gdyż duże przedsię-
biorstwa wysyłają już JPK_VAT od 
1 lipca 2016 roku, a małe i średnie 
od 1 stycznia 2017 roku. Jednolite-
go Pliku Kontrolnego dla potrzeb 
VAT nie muszą składać podatni-
cy, którzy wykonują wyłącznie 
czynności zwolnione od podat-
ku od towarów i usług, wskaza-
ne w ustawie o VAT, (zwolnienie 
przedmiotowe – art. 43 ust. 1 – 
przyp. red.), podatnicy, u których 
wartość sprzedaży nie przekro-

czyła łącznie w poprzednim roku 
podatkowym 200 tysięcy złotych 
(zwolnienie podmiotowe – art. 
113 ust. 1 lub 9 – red.), organizacje 
międzynarodowe, które realizu-
ją zadania publiczne (art. 82 ust. 
3 – red.).

Jednolity Plik Kontrolny VAT 
to zestaw informacji o zakupach 
i sprzedaży, który wynika z ewi-
dencji VAT za dany okres. Dane do 
utworzenia JPK_VAT pobierane są 
bezpośrednio z systemów finanso-
wo-księgowych przedsiębiorstwa. 
Przesyła się go wyłącznie w wer-
sji elektronicznej, w określonym 
układzie i formacie (schemat xml), 
do 25 dnia miesiąca za miesiąc 
poprzedni. Podatnicy rozliczają-
cy się metodą kwartalną także 
będą zobowiązani do przesyłania 
JPK_VAT co miesiąc. Przykładowo: 
do 25 lutego wysyłamy informację 
za styczeń, do 25 marca informa-
cję za luty itd. JPK_VAT składa się 
z danych identyfikujących podat-
nika i właściwy urząd skarbowy 
(np. NIP, kod urzędu skarbowego) 
oraz danych, które dotyczą doku-
mentów sprzedażowych i zaku-
powych. JPK_VAT odzwierciedla 
dane zawarte w ewidencji zaku-
pu i sprzedaży. Powinny być one 
zgodne z danymi ujętymi w dekla-

racji VAT.
Profil zaufany, w odróżnieniu 

od certyfikatu kwalifikowanego, 
jest bezpłatny. Wysyłka pliku JPK_
VAT w czyimś imieniu wymaga 
uprzedniego złożenia w urzędzie 
skarbowym pełnomocnictwa do 
podpisywania deklaracji składanej 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (UPL-1). Po wysła-
niu JPK_VAT należy pobrać for-
mularz UPO JPK, czyli Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru dla plików 
JPK. Dzięki niemu można spraw-
dzić status przedłożonego doku-
mentu oraz otrzymać potwier-
dzenie odbioru pliku JPK. Pobranie 
UPO możliwe jest dla dokumentu, 
który otrzymał status „200”. Do 
prawidłowego działania formula-
rza UPO_JPK niezbędne jest zain-
stalowanie w systemie programu 
Adobe Reader, który można bez-
płatnie pobrać ze strony produ-
centa.

Jednolity plik kontrolny ma 
charakter informacji podatkowej, 
dlatego brak złożenia go w ter-
minie może spowodować sankcje 
karno-skarbowe. W zależności od 
okoliczności może to być zakwa-
lifikowane jako wykroczenie lub 
przestępstwo.

Jeśli w przesłanym pliku 

JPK_VAT wystąpią niezgodności, 
podatnik otrzyma powiadomienie 
w postaci e-maila z adresu ckap.
automat@ds.mofnet.gov.pl na ad-
res elektroniczny lub wiadomości 
tekstowej SMS na numer telefonu, 
które wskazał w zgłoszeniu iden-
tyfikacyjnym lub aktualizacyj-
nym. Powiadomienia z podpisem 
„Ministerstwo Finansów, Depar-
tament Poboru Podatków” będą 
zawierać prośbę o sprawdzenie 
składanych plików JPK_VAT i kon-
takt z właściwym urzędem skar-
bowym, aby wyjaśnić stwierdzone 
niezgodności i ewentualnie sko-
rygować złożoną deklarację VAT 
lub plik JPK_VAT. Powiadomienia 
w formie e-mailowej i wiadomo-
ści tekstowe SMS są generowane 
automatycznie. Nie należy więc 
odpowiadać na takie wiadomości. 
Powiadomienia nie będą zawierać 
żadnych wezwań do zapłaty po-
datku, a w treści e-maila i wiado-
mości SMS nie będą umieszczane 
żadne odnośniki zewnętrzne, linki 
ani załączniki w formie plików. Je-
śli więc podatnik otrzyma e-mail 
lub wiadomość SMS, powinien 
skontaktować się ze swoim urzę-
dem skarbowym.

Lidia Jagielska
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Studniówka Traugutta za nami
LIPNO  Uczniowie pięciu klas maturalnych z Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie uczest-
niczyli w minioną sobotę w balu studniówkowym. Szampańska zabawa trwała do białego rana

Ten wyjątkowy wieczór nie 
mógł odbyć się bez podziękowań. 
Tegoroczni maturzyści podczas 
balu podkreślali, że sukces na 
egzaminie dojrzałości nie bę-
dzie wynikiem tylko ich ciężkiej 
pracy, ale także dyrekcji, wycho-
wawców i nauczycieli placówki, 
którzy przekazywali im przez 
lata nauki w liceum niezbędną 
wiedzę. Pozytywne słowa po-
płynęły także w kierunku rodzi-
ców, bez których bal by się nie 
odbył. Uczniowie podkreślali, że 
cieszy ich fakt bycia absolwenta-
mi w roku szkolnym, w którym 
szkoła obchodziła setną rocznicę 
istnienia.

– To wy jesteście gwiazdami 

tej nocy – zwrócił się do ma-
turzystów Leszek Statkiewicz, 
dyrektor Zespołu Szkół im. R. 
Traugutta w Lipnie podczas balu 
studniówkowego. – 11 tysięcy 
absolwentów opuściło przez 100 
lat mury naszej szkoły. To byli 
uczniowie zdolni, którzy odno-
szą sukcesy w pracy zawodowej, 
naukowej, a także w sferze pry-
watnej. To właśnie studniówka 
była jednym z wydarzeń szkol-
nych, które przez lata pamiętają. 
Bal, który właśnie rozpoczynamy 
to ważne wydarzenie w życiu 
szkolnym. Do matury zostało już 
niespełna 100 dni. Mam nadzie-
ję, że dobrze wykorzystacie te 
ostatnie dni i że wynikiem eg-

zaminów otworzycie sobie bra-
my na wymarzone uczelnie, a to 
przecież jest przepustka do tego, 
by w życiu dorosłym osiągać sa-
tysfakcję i radość.

Na balu obecny był starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski 
wraz z małżonką, który zapewniał, 
że również liczy na stuprocento-
wą zdawalność. Obiecał trzymać 
kciuki w dniu matury. Życzył także 
udanej zabawy podczas balu.

Tego wieczoru nie zabrakło 
również przedstawicieli rodziców, 
grona pedagogicznego oraz przed-
stawicieli stanu duchownego.

Tekst i fot. 
Natalia ChylińskaŻbikowska

Sala w Kamia Kowalski wypełniła się tańczącymi parami

 W studniówce uczestniczyło 5 klas LO

Ks. Henryk Kołodziejczyk, proboszcz parafii M. Kozala w Lipnie

Bal studniówkowy to okazja do podziękowań dla nauczycieli

Maturzyści bawili się podczas balu ze swoimi osobami towarzyszącymi

Poloneza w pierwszej parze wraz z uczennicą zatańczył dyrektor szkoły – Leszek Statkiewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Część oficjalną zakończył toast wzniesiony lampką szampana



Czwartek 15 lutego 2018 FOTORELACJA 7  LIPNO–CLI.PL

Festiwal jest organizowany 
od 2007 roku. Przez dwa pierwsze 
lata odbywały się aż dwie edycje 
w ciągu roku. Później zdecydowa-
no, że będzie to impreza cyklicz-
na, organizowana zawsze w tłusty 
czwartek. Festiwal od 2011 roku 
zaczął dynamicznie się rozwijać. 
Pozyskiwano coraz większą liczbę 
sponsorów, dzięki czemu możliwy 
był zakup nagród dla zwycięzców 
konkursów kulinarnych.

– W tym roku do konkursów 
festiwalowych przygotowano po-
nad 70 potraw. W festiwalu wzięły 
udział koła gospodyń, a także in-
dywidualne osoby z gminy Wielgie 
i z terenu powiatu lipnowskiego. 
Po raz pierwszy gościliśmy panie 
z Witowęża – wymienia Agniesz-
ka Bieńkowska-Śliwińska, członek 
zarządu Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Wielgie „Przyszłość”.

Zanim przystąpiono do de-
gustacji przygotowanych potraw, 
goście obejrzeli występ gwiazdy 
wieczoru. Był to kabaret Czwarta 
Fala (Mateusz Lewkowicz i Damian 
Lebieda) znany z takich interneto-
wych przeróbek jak „Mój passat 
robi we wsi szum” oraz „Wieśka 
tico”. Ekipa z Kielc coraz częściej 
pojawia się również na ważnych 
polskich festiwalach kabareto-

wych. Panowie podbili serca pu-
bliczności zgromadzonej w sali 
widowiskowej w Wielgiem nie tyl-
ko programem, ale także dopaso-
waniem go do lokalnej topografii. 
Nawiązywali bowiem w jednym 
ze skeczy do miejscowości zloka-
lizowanych na terenie powiatu lip-
nowskiego.

Najważniejszym punktem 
spotkania było rozstrzygnięcie 
konkursu kulinarnego. W tym 
roku najlepszą potrawę z mięs 
i przystawek przygotowała Anna 
Jędrzejewska z Suradówka. Na po-
dium znalazły się także dania Bar-
bary Bejgier z Trutowa oraz Piotra 
Skoniecznego z Ignackowa. Na 
stołach nie mogło zabraknąć ciast 
i deserów. Tu najbardziej jury sma-
kowały słodkości przygotowane 
przez Annę Dudzińską z Bętlewa, 
Jadwigę Podlaszewską reprezen-
tującą Zaduszniki oraz Czesławę 
Zielińską z Wioski. Festiwal smaku 
organizowany w tłusty czwartek 
nie mógł odbyć się bez stołu suto 
zastawionego pączkami, faworka-
mi i oponkami. To nowa kategoria 
wprowadzona w tym roku. Naj-
lepiej oceniono wypieki Grażyny 
Grączewskiej z Tłuchowa. Na dru-
gim miejscu znalazła się Danuta 
Bieńkowska z Włocławka, zaś na 

trzecim Alina Żuchowska z Tłu-
chówka. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się również napoje 
alkoholowe. W tej kategorii zwy-
ciężyła Elżbieta Celmer z Nowej 
Wsi. Tuż za nią znalazła się Edyta 
Matuszyńska z Bętlewa i Urszula 
Brzozowska z Tłuchowa. Do zdo-
bycia były garnki, patelnie, karafki 
i inne akcesoria, które zwycięzcą 
przydadzą się podczas przygoto-
wywania kolejnych potraw.

Impreza organizowana była 
przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Wielgie „Przyszłość”, Ośro-
dek Kultury i Bibliotek Gminy Wiel-
gie. Spotkanie możliwe było dzięki 
wpłatom sponsorskim. Wsparcie 
płynęło także z urzędu gminy.

– To jest sukces stowarzysze-
nia i nas wszystkich, że ta impreza 
cieszy się tak dużym zainteresowa-
niem. Obserwujemy z roku na rok 
jego wzrost. Jest ona istotna dla 
gminy ze względu na możliwość 
integracji społeczeństwa, środo-
wiska kobiet, a także mieszkań-
ców z członkami stowarzyszenia 
– uważa wójt Tadeusz Wiewiórski.

Na scenie wystąpiły także pa-
nie, które uczestniczą w zajęciach 
Zumby organizowanych przez Sto-
warzyszenie „Przyszłość”.

Natalia Chylińska-Żbikowska

W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego, władze gminy Wielgie oraz sąsiednich gmin

Chętne osoby mogły wykonać sobie także zdjęcie z gwiazdą wieczoru

W tłusty czwartek nie zabrakło także faworków, pączków i oponek

Po programie artystycznym uczestnicy imprezy przystąpili do degustacji 
przygotowanych przysmaków

Na scenie zaprezentowano również pokaz Zumby

Przed publicznością wystąpił kabaret Czwarta Fala

Świętowali po raz piętnasty
WIELGIE  Jak co roku w tłusty czwartek zorganizowano Festiwal Smaku, tym razem pod nazwą: „Dzień 
faworka”. Była to już piętnasta edycja, połączona ze świętowaniem piętnastolecia istnienia Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość”

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Imprezę przygotowało sołec-
two i miejscowe koło gospodyń. 
Od godziny 20.00 w  świetlicy 
wiejskiej zameldowało się ok. 60 
osób. Nie zabrakło suto zastawio-
nych stołów, a do tańca gości za-
chęcała skoczna muzyka. Miesz-
kańcy Oleszna i okolic bawili się 
do późnych godzin nocnych. Za-
praszamy do obejrzenia fotore-
lacji z imprezy. Obszerną galerię 
zdjęć możecie oglądać na naszej 
stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot.
Andrzej Korpalski

Miejscem balu jak zwykle 
była sala OSP Zaduszniki. Impreza 
rozpoczęła się o godzinie 20.00, 
a hasłem przewodnim były wa-
lentynki. Ponad setka osób dzieli-
ła czas pomiędzy taneczne harce 
na parkiecie oraz rozmowy i in-
tegrację przy suto zastawionych 
stołach. Oczywiście nie zabrakło 
muzyki na żywo i bardzo dobrej 
atmosfery. O tym, jak bawili się 
goście, przekonacie się, oglądając 
obszerną galerię zdjęć na naszym 
portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. 
Andrzej Korpalski

Imprezowali w Olesznie
Jak karnawał to i zabawa. Z takiego założenia wyszli mieszkańcy Oleszna, którzy 
zorganizowali sobie bal.

Gmina Wielgie

Bal walentynkowy w Zadusznikach
GMINA WIELGIE  Karnawał hucznie pożegnali mieszkańcy Zadusznik i okolic, którzy bawili się na 
imprezie walentynkowej

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Surowsze kary za gwałt 

Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji 
Kodeksu karnego, która zakłada zaostrzenie kar za najbardziej 
brutalne gwałty. Dożywocie ma grozić osobie, która na skutek 
gwałtu doprowadzi do śmierci człowieka. Sąd, wymierzając 
taką karę, w związku ze zgwałceniem przez sprawcę osoby 
poniżej 15 roku życia, będzie mógł wyłączyć możliwość uzy-
skania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia. 
Ponadto za gwałt dokonany ze szczególnym okrucieństwem 
może grozić nawet 25 lat więzienia (obecnie 5-15 lat). Teraz 
projekt tra�  do dalszych prac. 

Rada Mieszkalnictwa o� cjalnie powołana 

29 stycznia została utworzona Rada Mieszkalnictwa, 

a jej przewodniczącym został premier Mateusz Mo-

rawiecki. Do zadań rady należy m.in. opracowywanie 

mechanizmów współpracy organów administracji 

rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych, 

a także monitorowanie przebiegu działań służących 

realizacji polityki mieszkaniowej rady ministrów. Rada 

ma także inicjować i koordynować prace analityczne, 

koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją 

polityki mieszkaniowej rządu. Ma również monitoro-

wać przebieg realizacji tych prac.

Nowy rodzaj placówki dla bezdomnych

8 lutego Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o pomocy 
społecznej, która zakłada wprowadzanie dodatkowego typu 
placówki – schroniska dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. Tego rodzaju miejsca będą przeznaczone dla 
osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki 

innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życio-
wych, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej 

opieki.  

Szansa na sprzęt dla strażaków

Rozpoczął się wielki ogólnopolski program, dzię-ki któremu do ochotniczych straży pożarnych tra�  nowoczesny sprzęt o wartości ponad 100 mln zł. O wsparcie (do resortu sprawiedliwości) mogą ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu. Za ich pośrednictwem sprzęt ratow-niczy tra�  do poszczególnych jednostek OSP. 21 maja nabór rozpocznie się w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły i formularze wniosków są do pobrania na stronie: www.bip.ms.gov.pl. 

Rusza rekrutacja komisarzy wyborczych

Resort spraw wewnętrznych i administracji rozpoczął procedurę na-
boru komisarzy, którzy będą organizować wybory. Zgodnie z nowymi 
przepisami, obowiązującymi od 31 stycznia, 100 komisarzy powoła 
na pięcioletnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób 
przedstawionych przez ministra. Do głównych zadań komisarzy ma 
należeć m.in. powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wy-
borczych oraz przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz 
z ich wynikami, PKW. Kwestionariusz aplikacyjny i wymagania można 
znaleźć na stronie: www.ms.gov.pl. 

Ułatwienia dla niedosłyszących

W tym roku rozpocznie się pilotaż aplikacji mo-
bilnej służącej do wysyłania zgłoszeń alarmo-
wych na numer 112. Jeśli rozwiązania wejdą 
w życie, będzie można skutecznie przekazywać 
operatorowi numeru alarmowego prośby o po-
moc w przypadkach, gdy osoba zgłaszająca nie jest 
w stanie, z różnych powodów, wykonać połączenia 
głosowego. Pilotaż pozwoli przetestować aplikację 
pod kątem jej funkcjonalności oraz kompatybilności 
z systemem informatycznym Centrów Powiadamia-
nia Ratunkowego. 

KRS w wydaniu elektronicznym 

Pod koniec stycznia Sejm RP uchwalił, przygotowane przez resort spra-
wiedliwości, zmiany związane z Krajowym Rejestrem Sądowym. Od 
1 marca 2020 r. niemal wszystkie sprawy dotyczące KRS-u będzie moż-
na załatwić przez internet. System będzie zawierał szereg podpowiedzi, 
np. możliwość wyboru opcji z listy. Nie pozwoli na pozostawienie pu-
stych pól, których wypełnienie jest obligatoryjne. Wyłącznie w postaci 
elektronicznej będą składane również sprawozdania � nansowe. Ponadto 
przedsiębiorcy nie będą musieli składać równolegle, jak obecnie, spra-
wozdań do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 
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Odmiany pOlecane na wybrane uprawy

Jęczmień jary: Basic, Ella, KWS Atrika, KWS Olof, KWS Vermont, Soldo, 
Paustian

Owies zwyczajny jary: Bingo, Komfort, Kozak, Nawigator

Pszenica zwyczajna jara: Arabella (A), Goplana (A), Harenda (B), Nimfa (A), 
Rusałka (A), Tybalt (A)

Pszenica zwyczajna ozima, zimotrwałość skala 9°: Arkadia (A), Artist (B), 
Belissa (B), Delawar (A), Fakir (B), Hondia (A), Julius (A), KWS Ozon (B), Linus 

(A), RGT Kilimanjaro (A), Rotax (B), Sailor (A)

Rzepak jary: Lennon, Markus, Delight, Kaliber, Legolas, Lumen

Rzepak ozimy: Aixer, ES Valegro, Sherlock, SY Ilona, Alexander, Atora, Bonan-
za, Garou, Kuga, Marcopolos, Mercedes, Popular

Ziemniak odmiany jadalne:
odmiany bardzo wczesne : Arielle , Denar , Lord

odmiany wczesne: Gwiazda, Ignacy, Michalina, Vineta
odmiany średniowczesne: Oberon, Satina, Tajfun, Jurek, Mazur

Kukurydza użytkowanie na kiszonkę: Ambrosini, Agro Polis, Arturo, Cyrano, 
Farmezzo, Farmplus, MAS 20S, SY Kardona, Dublino, Walterinio KWS

Kukurydza użytkowanie na ziarno: Agro Fides, Kwintus, SY Werena, Farm-
plus, Benedictio KWS, ES Constellation, ES Zorion, Figaro, SY Telias, Farmfire

Uprawa

Dopłaty

Nowinki

Bingo dobrze plonuje

Póki co, wersja demo

Czujnik bada pole

Pojawiły się listy odmian zalecanych do uprawy na 
terenie naszego województwa w tym roku.

Do 15 marca ma być gotowa ostateczna wersja apli-
kacji, która posłuży do składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Na razie działa tylko demówka.

Jak dokładnie przebadać pole pod kątem jakości gle-
by w trakcie zabiegów agrotechnicznych? Na rynek 
wypuszczono urządzenie SmartFirmer, które przy-
czepione np. do siewnika przekazuje informacje na 
temat gleby.

Mniej krów, 
ale mleko płaci 

ryneK  Nasze województwo odnotowało spektakularny spa-
dek pogłowia bydła mlecznego – od czerwca 2016 do czerwca 
2017 o 10 proc. Ci, którzy zachowali hodowlę mogą cieszyć się 
z rosnących cen skupu mleka

Tworzenie list odmian re-
komendowanych (na podstawie 
badań) to obowiązek ustawowy. 
Publikacją zajmuje się Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych. Obecnie rolnicy mają 
do dyspozycji szeroki wachlarz 
odmian roślin uprawnych. Czasa-
mi ich charakterystyka różni się 
tak bardzo, że w jednym woje-
wództwie dana odmiana plonuje 
bardzo dobrze, a w drugim do-

kładnie odwrotnie. Wszystko za-
leży m.in. od gleb oraz warunków 
klimatycznych. 

Odmiany zalecane przez CO-
BORU na terenie województwa 
charakteryzują się stabilnością 
upraw. Niestety, lista odmian 
wciąż nie jest popularną wska-
zówką dla rolników. Częściej ufają 
oni słowom handlowców, którzy 
zachwalają swoje produkty. 

(pw)

12 lutego uruchomiono wersję 
demonstracyjną aplikacji eWnio-
sekPlus. Można przy jej pomocy 
przetestować składanie wniosku. 
Ostateczne złożenie nie będzie 
jednak możliwe. Wciąż nie wiado-
mo też, czy upubliczniona wersja 

demo będzie identyczna z wersją 
finalną aplikacji.

Projektanci przewidują, że 
program ma wytrzymać jedno-
czesne składanie wniosków przez 
15 tysięcy użytkowników. Jeśli to 
prawda, to lepiej pośpieszyć się 

z aplikowaniem. Gdy termin odda-
wania wniosków będzie zbliżał się 
do końca, należy spodziewać się 
tłoku, a program może sobie nie 
poradzić. Warto być ostrożnym – 
zwłaszcza, że ma być używany po 
raz pierwszy. 

Najpóźniej wniosek będzie 
można wypełnić i wysłać 11 czerw-
ca. Póki co, Powiatowe Zespoły 
Doradztwa Rolniczego polecają 
rolnikom udział w szkoleniach 
ze składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. 

(pw)

KRUS

Melioracja

Bezpiecznie na rysunku

Kto zadba o rowy?

Korzystając z wolnego czasu podczas ferii, dzieci rolników mogą chwycić za kred-
ki i pędzle i wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy- 
upadkom zapobiegamy”.

Liczne podtopienia pól uprawnych są problemem, 
z którym nasi rolnicy mierzą się od jesieni ubiegłego 
roku. Samorząd rolniczy proponował, by nałożyć na 
wójtów obowiązek sprawowania nadzoru nad utrzy-
mywaniem melioracji.

Upadki z wysokości to wciąż 
najczęstsza przyczyna wypadków 
rolniczych. Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego promuje 
bezpieczeństwo w tym zakresie, 
organizując konkurs plastyczny. 
Mogą wziąć w nim udział uczniowie 
szkół podstawowych. Zadaniem 

konkursowym jest wykonanie pra-
cy w formacie A3 w dowolnej tech-
nice na temat zapobiegania wy-
padkom rolniczym – konkretnie 
upadkom. Termin nadsyłania prac 
mija 6 kwietnia. Zwycięzcy otrzy-
mają nagrody rzeczowe. 

Obecnie 47 proc. postępo-

wań wypadkowych prowadzo-
nych przez KRUS związanych jest 
z upadkiem z wysokości. Najczę-
ściej dotyczą one prozaicznych 
czynności: wchodzenia i schodze-
nia z traktorów, kombajnów i in-
nych maszyn rolniczych. 

(pw)

Pomysł, by to wójtowie pro-
wadzili nadzór nad urządzenia-
mi melioracyjnymi pojawił się 
w projekcie ustawy o nowym 

prawie wodnym, ale został sku-
tecznie oprotestowany przez 
samorządy. Ostatecznie meliora-
cją ma zajmować się Państwowe 

Gospodarstwo Wodne – Wody 
Polskie. Co w związku z tym? Od 
1 stycznia utrzymanie urządzeń 
melioracyjnych wciąż należy do 
właścicieli lub spółki wodnej. Je-
żeli obowiązek jest wykonywany 
należycie, wówczas Wody Polskie 
– w drodze decyzji administra-
cyjnej – określą zakres i termin 
wykonania zadania. 

Na to, czy nowy system 
sprawdza się, będziemy musieli 
poczekać przynajmniej kilka mie-
sięcy. 

(pw)

Każde pole charakteryzują 
dziesiątki cech, np. zawartość ma-
terii organicznej, przepuszczalność, 
zanieczyszczanie herbicydami itd. 
Smartfirmer to urządzenie, które 
przyczepione do agregatu uprawo-
wego porusza się po powierzchni 
gleby zbierając dane. Następnie te 
informacje trafiają na ekran moni-
tora 20/20 SeedSense. 

Urządzenie SmartFirmer ma 

zostać dopuszczone do sprzedaży 
wiosną tego roku. Dzięki niemu 
można podzielić pole na setki sek-
torów i dokładnie przeanalizować 
kondycję gleby w każdym z nich. 
To może zrewolucjonizować spo-
sób uprawy, a przede wszystkim 
wpłynąć na obniżenie stosowania 
chemii. 

(pw)
fot. internet

W naszym regionie najwięcej, 
bo 11 tysięcy gospodarstw, utrzy-
muje od 1 do 10 krów. Najmniej 
liczne są te, które hodują powyżej 
400 sztuk bydła. 

Na plus zaliczyć można ceny 
skupu mleka, które w 2017 roku 

były wysokie. W okresie od stycz-
nia do grudnia 2017 roku średnia 
cena mleka wyniosła 138,26 zł/hl 
i była wyższa o 25,1 proc. w po-
równaniu do analogicznego okre-
su w roku poprzednim. Przełożyło 
się to także na rekordowy skup. 

W naszym regionie było to 809 
tys. litrów mleka. 

Obecne ceny skupu plasują 
nasz kraj w środku stawki Wspól-
noty. Najdroższe mleko jest na Cy-
prze, Malcie i w Irlandii, najtańsze 
w Rumunii i Bułgarii. Mimo pro-
gnoz mówiących o spadkach cen, 
mleko w skupach wciąż utrzymuje 
dobrą cenę. Prognozy na marzec 
mówią o 1,41-1,48 zł za litr.

Średnia wydajność mleczna 
wynosi obecnie 6155 l mleka na 
sztukę. 

(pw)
fot. pixabay
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 Golub-Dobrzyñ 
 22 lutego, o 17.00, w domu kultury zostanie zorganizowane wydarzenie pod 

hasłem „Świat magii Apollino”. W artystycznym programie m.in. zabawy, konkursy 
i nagrody wesołej wróżki. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie DK. 
Liczba miejsc ograniczona. 

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

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

 Rypin
 20 lutego o 16.00 w centrali książnicy, w ramach Klubu Filmowego, będzie 

można obejrzeć „Blade Runner 2049” w reżyserii Denisa Villeneueve. W rolach 
głównych m.in. Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto. Film stanowi kontynuację 
„Łowcy androidów” z 1982 roku. Wstęp wolny. 

 Od 21 do 23 lutego w książnicy odbędzie się V edycja Warsztatów Animacji 
Filmowej. Dzieci i młodzież będą miały okazję pracować z animatorką Magdą Bryll, 
posiadającą doświadczenie w pracy nad oscarową polską produkcją „Piotruś i Wilk”. 
Efektem pracy warsztatowej będą filmy animowane, których projekcje będą odbywać 
się przy okazji imprez kulturalnych w mieście. Tematem przewodnim tegorocznych 
warsztatów jest „Rypin na Marsie”. 

 W sobotę 24 lutego w Rypińskim Centrum Sportu odbędzie się VIII Konkurs 
Modeli Kartonowych i Makiet Historycznych. Impreza rozpocznie się w południe 
i potrwa do 16.30. W tym czasie goście będą mieli okazję oglądać najciekawsze 
prace modelarzy z całej Polski. W konkursie wezmą udział modelarze indywidualni 
i zrzeszeni, którzy do 17 lutego przyślą formularze zgłoszeniowe. Podstawowym 
materiałem do budowy modeli musiał być papier w różnych postaciach. Modelarze 
będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (od 
18 lat), w takich klasach jak np. samoloty i śmigłowce do 1945 r., pojazdy kołowe, 
gąsiennicowe, szynowe czy okręty i żaglowce. W tym roku dojdzie także nowa klasa 
pt. „Niepodległość”. Regulamin oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie: 
www.muzeum.rypin.eu.

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

 Lipno
 W czwartek 22 lutego o 18.00 w auli MCK odbędzie się z spotkanie z Katarzyną 

Muszyńską, autorką książki „Tajemnica Avinionu”. Pisarka porusza się w gatunku 
fantasy. Wstęp wolny.

 Wąbrzeźno
 20 lutego o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny spek-

takl teatralny dla dzieci pt. „Tam gdzie mieszkają lalki…”. Wykonawcami przed-
stawienia będą młodzi aktorzy koła teatralnego w Plemiętach. Rezerwacja miejsc 
i odbiór wejściówek w Dziale Animacji Kultury WDK osobiście lub pod numerem 
telefonu 56 688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona. 

 22 i 23 lutego w godz. 17.00-18.00 w domu kultury zaplanowane są warsztaty 
manualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia poprowadzi Marta Paradowska. Koszt to 20 zł. 
Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W piątek 23 lutego o 17.00 w WDK Paweł Becker zaprezentuje prelekcję pt. 
„Wąbrzeźno w czasach Anny Wazówny”. Wstęp bezpłatny. 

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

 Tradycyjnie w Niedzielę Palmową 25 marca na pl. Jana Pawła II odbędzie 
się Miejski Jarmark Wielkanocny. Organizatorem wydarzenia jest Wąbrzeski Dom 
Kultury. Na  rynku będzie można zakupić towary lokalnych i zamiejscowych twór-
ców oraz przedsiębiorców. W trakcie jarmarku rozstrzygnięte zostaną konkursy: 
„Mazurek wielkanocny” oraz „Palma wielkanocna”. Dla najmłodszych mieszkań-
ców miasta organizator przygotował zabawy i konkursy. Więcej informacji u Do-
roty Otremby, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Dla fanów futbolu
LIPNO  W piątek 23 lutego o 17.00, w ramach DKF-u, będzie 
można obejrzeć film „Gwiazdy” w reżyserii Jana Kidawy-Błoń-
skiego. Po seansie planowane jest spotkanie z pasjonatem 
sportu Wojciechem Kupczykiem

„Gwiazdy” to oparta na faktach 
opowieść o legendzie polskiej i ślą-
skiej piłki – Janie Banasiu. Młody 

piłkarz rywalizuje ze swoim daw-
nym przyjacielem, zarówno na bo-
isku, jak również o względy pięknej 

dziewczyny. W rolach głównych 
zobaczymy Mateusza Kościukie-
wicza („Bez wstydu”, „Baczyński”) 
i Sebastiana Fabijańskiego („Belfer”, 
„Pitbull”). 

Jan Banaś w latach 60. i 70. był 
gwiazdą śląskiej piłki. Strzelał bram-
ki dla Polonii Bytom, a następnie 
dla Górnika Zabrze. Z tą drugą eki-
pą sięgnął po tytuły mistrza Polski, 
puchar kraju oraz awansował do 
finału Pucharu Zdobywców Pucha-
rów. W reprezentacji Polski wystą-
pił 31 razy i strzelił siedem bramek. 
Był znany nie tylko ze świetnej sku-
teczności, ale także z efektownych 
sztuczek technicznych. 

Obraz wyreżyserował Jan Ki-
dawa-Błoński. Twórca pochodzi ze 
Śląska, urodził się w Chorzowie. 
Debiutował filmem „Trzy stopy 
nad ziemią” w 1984 roku. W swojej 
karierze nakręcił m.in. „Skazanego 
na bluesa” o życiu Ryszarda Rie-
dla, lidera Dżemu, oraz „Różyczkę” 
z Magdaleną Boczarską i Andrzejem 
Sewerynem w rolach głównych. 

Po projekcji o filmie będzie 
można podyskutować z Wojcie-
chem Kupczykiem, pasjonatem 
sportu, kibicem i uczestnikiem 
igrzysk olimpijskich. Bilety na seans 
kosztują 10 zł. 

(ToB)
fot. MCK Lipno

Wieczór z humorem
W czwartek 15 marca w Brodnickim Domu Kultury 
wystąpi satyryk i konferansjer Piotr Bałtroczyk. 

Brodnica Artysta od lat jest jednym 
z czołowych przedstawicieli kaba-
retu. W młodości był działaczem 
studenckiego ruchu artystycznego 
i laureatem festiwalu FAMA. Później 
związał się z Telewizją Polską i Pol-
satem, gdzie prowadził m.in. pro-
gram „Piotr Bałtroczyk na żywo”. 

Każdy występ artysta zaczyna 
od: „Dobry wieczór Państwu, nazy-
wam się Piotr Bałtroczyk i jestem 
atrakcją. A Wy jesteście atrakcją 
dla mnie, bez Was czułbym się jak 
w domu – samotny i niepotrzeb-
ny”.

– I to właściwie jedyny, powta-
rzalny fragment wieczoru, w któ-
rym macie szansę uczestniczyć. 
Co nastąpi po „Dobry wieczór Pań-
stwu”, jest również zagadką dla Bał-
troczyka – zachęcają organizato-
rzy. – Inwigilowany przez nadobną 
dziennikarkę, a jest na nadobność 
wrażliwy, przyznał kiedyś, że ma 
w głowie jakieś 7 godzin monologu 
i nieustanną zagadką jest dla niego, 
co wybierze z tajemnych szufladek 
umysłu.

W Brodnicy Bałtroczyk wystą-
pi z programem „Mężczyzna z ki-
jowym peselem”. Początek o 19.00 
w BDK. Bilety kosztują 50 zł i są do 
nabycia w sekretariacie BDK. 

(ToB), fot. BDK





Czwartek, 15 lutego 2018

20:35 Ojciec Mateusz

05:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:05 Doktor Quinn odc. 23 s. 3 - serial
11:00 Wiadomości 
11:10 Agrobiznes 
11:30 Agropogoda 
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 20
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3263 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 29 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 196 - serial
21:30 Sprawa dla reportera 
22:30 Warto rozmawiać 
23:40 Ciemna strona sieci 
 - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:25 Ukryta prawda odc. 151 - serial

06:25 Szpital odc. 254 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 187 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

10:20 Mango 

11:55 Ukryta prawda odc. 529 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 188 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 428 - serial

14:55 Szpital odc. 255 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial

20:00 W rytmie hip-hopu Melodramat 

22:20 Z Archiwum X 2018 

 odc. 5 s. 10 - serial 

23:20 Love, Rosie - komedia

01:35 Moc magii odc. 45

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 1 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 4 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 70
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 8 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 9 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 18 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 165
15:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 10 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 11 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 19 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 147 - serial
21:00 Wakacje Jasia Fasoli - komedia 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 143 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 41 
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 227 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 5 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 13 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 91 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 12 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 13 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
20:00 Wielkie kino - komedia 
21:40 Komedia romantyczna 
23:05 Regulamin zabijania - fi lm 
01:25 Zobacz to! 

08:00 Teledyski 

08:05 Zakładka odc. 7

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Prowokator - fi lm

11:00 Dom odc. 16 - serial

12:35 Dom odc. 17 - serial

14:10 Niedzielne dzieci - fi lm 

15:35 Chuligan literacki odc. 3

16:15 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową - fi lm 

18:05 Gustav Mahler 

 - Autopsja geniusza - fi lm 

19:45 Rybak na dnie morza - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jutro wstanę rano i oparzę się 

 herbatą - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 34

22:20 Lo i stało się. Zaduma nad 

 światem w sieci - fi lm 

00:10 Koncert noworoczny 

 z Budapesztu 

06:50 Był taki dzień odc. 473
07:00 Łupaszko - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 17
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 3 - serial 
09:15 Królowa Bona odc. 8 - serial
10:25 Nowe Ateny odc. 73
11:20 Flesz historii Magazyn 
11:40 Filmoteka Małopolska odc. 12
12:10 Nasz brat Bela Varga - fi lm 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 75
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 91 - serial 
15:20 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
16:25 Łupaszko - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 38
17:45 Królowa Bona odc. 9 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 28
19:55 Kwartet - magazyn 
 regionów Czwórki 
 Wyszehradzkiej odc. 97
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 1 - serial 
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 4 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 92
23:25 Świadek - fi lm 
00:15 Ośmiornica 
 odc. 70 s. 9 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Filmowe życiorysy 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Misjonarze Świętej Rodziny 
 w służbie rodzinie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Próba wiary - serial
14:15 Koncert pasyjny: „Krzyżu 
 święty nade wszystko” 
 w wykonaniu Orkiestry Victoria 
15:25 Ja głuchy 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 Ivato - fi lm 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Odwaga wiary - fi lm 
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 25 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielcy duchem - serial 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:05 Rod zink a. pl odc. 17 - serial 

06:35 Włoska kuchnia jak u babci 

 odc. 11 - serial 

07:05 M jak miłość odc. 227 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

 odc. 1803 - serial

11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 

 w Pjongczangu

11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 

 w Pjongczangu 

15:45 Rod zink a. pl odc. 1 - serial 

16:30 Koło fortuny 

17:10 Meandry uczuć odc. 50 - serial

18:00 Panorama 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Pogoda 

18:45 Halowy mityng Copernicus 

 Cup w Toruniu 

20:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1804 - serial

20:40 Wszystkiego zabawnego odc. 3

21:10 The Good Doctor odc. 10 - serial

21:55 Chłopaki też płaczą - komedia

23:55 Igraszki losu - komedia

01:35 Czerwony pająk - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 33 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2187

10:55 Ukryta prawda odc. 853 - serial

12:00 Szkoła odc. 505 - serial

13:00 19+ odc. 206 - serial

13:30 Szpital odc. 742 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 9

15:30 Szkoła odc. 506 - serial

16:30 19+ odc. 207 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 854 - serial

18:00 Szpital odc. 743 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 94

19:50 Uwaga! odc. 5222

20:10 Doradca smaku odc. 16

20:15 Na Wspólnej odc. 2630 - serial

20:55 Milionerzy odc. 116 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 15

22:35 Idealny facet dla mojej 

 dziewczyny - komedia

01:05 Zakochani - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy 
 odc. 620 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 323 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 324 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 125 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 612 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 233 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 426 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2632 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 672 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3573
16:30 Na ratunek 112 odc. 116 - serial
17:00 Gliniarze odc. 104 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2633 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 487 - serial 
20:05 Słaba płeć? - komedia 
22:15 Skąd wiesz? - komedia
00:55 Incydent - fi lm 

08:20 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:35 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

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

Zośka jest atrakcyjna, wykształcona i wie, czego 
chce. Rodzinne miasteczko zamieniła na warszawską 
korporację i pnie się po drabinie sukcesu, choć do 
raju jeszcze droga daleka. Pewnego dnia zostaje 
oszukana przez szefa, traci pracę i reputację. 

Lisa od dzieciństwa pasjonuje się sportem 
i poświęca mu każdą wolną chwilę. Kiedy zostaje 
wyrzucona z drużyny softballowej, jej świat 
wali się w gruzy. Pogrążona w rozpaczy, bez 
większego zastanowienia wdaje się w romans ze 
skoncentrowanym na sobie baseballistą, Mattym.

„Skąd wiesz?”
(2010r.) Polsat 22:15

„Słaba płeć?”
(2015r.) Polsat 20:05



Piątek, 16 lutego 2018

17:55 Klan

05:20 Sprawa dla reportera 
06:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
09:10 Ojciec Mateusz odc. 196 - serial
10:05 Doktor Quinn odc. 24 s. 3 - serial
11:00 Wiadomości 
11:10 Agrobiznes 
11:30 Agropogoda 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 21
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3264 - telenowela 
18:30 Olimpijski dzień 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 21
21:35 Kuba - fi lm 
23:45 Bezpieczna przystań 
01:40 Taśmy z Magdalenki - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 152 - serial

06:20 Szpital odc. 255 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 188 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 530 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 189 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 429 - serial

14:55 Szpital odc. 256 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial

20:00 Rango - fi lm 

22:15 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm 

00:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5 - serial 
08:00 Dom nie do poznania 
 odc. 71
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 10 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 11 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 19 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
13:00 Galileo odc. 644
14:00 Galileo odc. 645
15:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 12 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 13 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 20 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 7 - serial
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 144 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 145 - serial
23:20 Zombieland Czarna - komedia 
01:00 Rude Tube 

06:00 To moje życie! 
 odc. 228 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 6 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 14 - serial
14:45 Królowa serc odc. 92 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 - serial
16:45 13. posterunek odc. 13 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 14 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
20:00 Ghost Rider - fi lm 
22:05 Więzienie w ogniu - fi lm
23:55 Wielkie kino - komedia 
01:30 Ale numer! odc. 39

08:00 Teledyski 

08:10 Antyfonie odc. 4

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Życie jako śmiertelna 

 choroba przenoszona 

 drogą płciową - fi lm

11:00 Dom odc. 18 - serial

12:40 Dom odc. 19 - serial

14:35 Chopin i jego Europa 2016 

 - Jonathan Plowright 

 i Yulianna Avdeeva 

16:10 Nienasyceni odc. 6

16:35 Chłopcy - fi lm 

18:15 Zmiana - fi lm 

19:40 Videofan odc. 93 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Nieobliczalni - 

 komedia sensacyjna 

22:05 Tygodnik kulturalny 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 35

23:05 Informacje kulturalne ekstra 

 odc. 2596 

23:35 T. LOVE za kratami 

00:50 Jutro wstanę rano 

 i oparzę się herbatą - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 474
07:00 Łupaszko - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski - 
 boso przez świat odc. 19
08:30 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 4 - serial
09:10 Królowa Bona odc. 9 - serial
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 27
11:20 Taśmy bezpieki odc. 38
11:50 Sport w TVP - 
 obrazki z wystawy - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 28
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 58 - serial 
15:05 Solny skarb UNESCO odc. 3
15:20 Najwspanialsi 
 w królestwie zwierząt 
 odc. 4 - serial 
16:25 Polak, Węgier, dwa bratanki. 
 Prawdy i mity. 
 Przeszłość i przyszłość - fi lm 
17:15 Szpiedzy odc. 4 - serial 
17:45 Królowa Bona odc. 10 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 81
20:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 25
20:35 Genialne wynalazki odc. 4 - fi lm 
21:40 Przedwiośnie odc. 1 - serial
22:40 Szerokie tory odc. 89
23:20 Borys Niemcow. Śmierć 
 w cieniu Kremla - fi lm 
00:25 Ośmiornica odc. 71 s. 9 - serial

00:00 Programy powtórkowe 
08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 25 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski 
11:35 Aktywna zima odc. 2
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Wielcy duchem - serial
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 15 - serial 
17:00 Serce Afryki - fi lm 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 1 - serial
23:20 Nieoczekiwana podróż - fi lm 

05:55 Rod zink a. pl odc. 18 - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 54
07:00 M jak miłość odc. 228 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Rod zink a. pl odc. 2 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 51 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 24 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
20:40 Zakonnica w przebraniu II:
  Powrót do habitu - komedia 
22:40 Czerwony pająk  - fi lm 
00:20 The Good Doctor odc. 10 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 3 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 16

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2188

10:55 Ukryta prawda odc. 854 - serial

12:00 Szkoła odc. 506 - serial

13:00 19+ odc. 207 - serial

13:30 Szpital odc. 743 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 9

15:30 Szkoła odc. 507 - serial

16:30 19+ odc. 208 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 855 - serial

18:00 Szpital odc. 744 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 95

19:50 Uwaga! odc. 5223

20:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część I odc. 1 - fi lm 

23:05 Kick-Ass II odc. 2 s. 1 

 - komedia sensacyjna 

01:15 Życie bez wstydu odc. 9 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 621 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 325 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 326 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 126 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 613 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 234 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 427 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2633 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 673 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3574
16:30 Na ratunek 112 odc. 117 - serial
17:00 Gliniarze odc. 105 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2634 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 488 - serial 
20:05 Kogel-mogel - komedia 
22:20 Terminator: Ocalenie - fi lm 
00:50 Intruz - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Dom 07:55 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Wpływy lorda Voldemorta rosną. Jego 
zwolennicy zaczynają pełnić coraz istotniejsze 
role w Ministerstwie Magii. Po śmierci 
Dumbledore’a dyrektorem szkoły w Hogwarcie 
zostaje poplecznik Księcia Ciemności, Severus 
Snape.

Minęło kilka lat od czasu, gdy znany jako Kick-
Ass Dave Lizewski oraz mistrzyni walki Hit Girl 
zlikwidowali Franka D’Amico. Oboje porzucili 
kostiumy superbohaterów i powrócili do normalnego 
życia. Swoimi czynami zainspirowali wielu ludzi, 
którzy wyruszyli w miasto bronić porządku.

„Kick-Ass II”
(2013r.) Polsat 23:05

„Harry Potter i Insygnia Śmierci: 
część I”

(2010r.) TVN 20:00



Sobota, 17 lutego 2018

09:40 Korona królów

05:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:10 Korona królów odc. 26 - serial
08:40 Korona królów odc. 27 - serial
09:10 Korona królów odc. 28 - serial
09:40 Korona królów odc. 29 - serial
10:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 22
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Świat to za mało - fi lm 
22:30 Wychodne mamusiek - komedia 
00:20 Horror na szosie - fi lm 

05:45 Ukryta prawda odc. 153 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Dwóch i pół odc. 9 s. 11 - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 3 - serial

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 3 - serial

11:25 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

12:30 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

13:30 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

14:35 Stalowy rycerz - fi lm 

16:40 W rytmie hip-hopu 

19:00 Heca w zoo - komedia 

21:10 Szkoła rocka - komedia 

23:35 Wydział pościgowy - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 47

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 
09:30 Tom i Jerry: 
 Magiczny pierścień - fi lm 
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
13:45 STOP Drogówka odc. 166
14:45 Wymarzeni - komedia
16:45 Żelazna dama - fi lm 
19:00 Galileo odc. 646
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
22:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 146 - serial
23:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 147 - serial
00:00 Następny jesteś ty - fi lm 

06:00 Skorpion odc. 13 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 46 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 9 - serial

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 22 - serial

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 23 - serial

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24 - serial

12:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial

13:45 Milioner w spodenkach - komedia 

15:40 W królestwie smoków - fi lm 

17:50 Król Skorpion II: 

 Narodziny wojownika - fi lm 

20:00 Liberator - fi lm 

22:00 Django - western 

01:35 Komedia romantyczna 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 10 - serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Jutro mnie tu nie będzie - fi lm 

09:55 Piosenki z „Polskich Nagrań” 

11:00 Białoruski klimat odc. 6

11:35 Wilkołak 

12:55 Vincent van Gogh 

 - Malowane słowami - fi lm 

14:00 Smak curry 

15:50 Wydarzenie aktualne 

16:30 Smuga cienia - fi lm 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka odc. 44 - serial 

19:40 Legendy rocka odc. 45 - serial 

20:20 Kochanek królowej 

22:45 Iggy Pop plays Baloise Session 

00:20 Pod Mocnym Aniołem - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 475
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 7 - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 7
08:25 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 8 - serial 
08:55 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej 
 Programu UNESCO 
 Pamięć Świata odc. 5
09:05 Siedem życzeń 
 odc. 6 - serial młodzieżowy 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 160
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
11:50 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm 
12:55 Amerykańska broń odc. 7 - fi lm 
13:55 Szerokie tory odc. 146
14:30 Wielka gra odc. 61
15:35 Spór o historię 
16:15 Obrona Lwowa - fi lm 
17:15 Tajemnica Gór Sowich 
17:45 Ile jest życia odc. 1 - serial
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 1 - serial
19:55 Było, nie minęło - 
 kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 1 s. 2 - serial 
21:35 Strajk na zgniataczu 
22:15 Starożytni Rzymianie 
 odc. 3 - serial 
23:25 Alisa w krainie wojny - fi lm 
00:55 Dama kameliowa 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - 
 rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Santkuarium Maryi 
 Matki Słowa w Kibeho 
 w Rwandzie - fi lm 
09:50 Domostwa naszych parafi an - 
 fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 1 - serial
15:20 Jan Paweł II (1978-2005) 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 7
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Szlif księżnej - fi lm 
23:40 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia 

02:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 12 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1350 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Pierwsza randka odc. 11
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 13
22:10 Sztuka zbrodni odc. 6 - serial
23:15 Rani odc. 5 - serial
00:20 Różowa Pantera II 
 - komedia kryminalna 

05:35 Mango - Telezakupy

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1051

11:00 Na Wspólnej odc. 2627 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2628 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2629 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2630 - serial

12:50 Domowe rewolucje odc. 6 s. 2

13:50 Azja Express odc. 13 s. 2

15:25 Hop - fi lm 

17:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 9 s. 9

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 4 s. 15

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 96

19:45 Uwaga! odc. 5224

20:00 Minionki rozrabiają - fi lm 

22:05 Walentynki - komedia

00:45 Mucha II 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 5

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 6 - serial 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 48 - serial 

09:15 Zakochany Madagaskar - fi lm 

09:45 Shrek 3-D - fi lm 

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 1

10:15 Ewa gotuje odc. 291

10:45 Makaronowy zawrót głowy odc. 2

11:00 Maska Zorro - fi lm 

14:00 Kogel-mogel - komedia

16:15 Kabarety Rybnik 2017 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 138 

 - telenowela dokumentalna 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 489 - serial 

20:10 Krowy na wypasie - fi lm 

22:00 Bad Boys II - 

 komedia sensacyjna 

01:10 Pod obserwacją - fi lm 

09:30 Gotowe na wszystko 13:45 STOP Drogówka 08:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 18:25 Tygodnik kulturalny 10:15 Okrasa łamie 

przepisy

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

W Los Angeles w dniu świętego Walentego przecinają 
się ścieżki zmagających się z kłopotami sercowymi. 
Wśród nich są m.in.: Julia, Edgar i Estelle, Kara, 
Morley,  a także Kate Hazeltine i Kelvin, który 
wbrew swojej woli musi przygotować materiał 
o walentynkach.

James Bond ma ustalić, kto zabił sir Roberta Kinga. 
Agent 007 musi ochraniać córkę ofi ary, Elektrę, 
spadkobierczynię King Enterprises. Tymczasem 
do akcji wkracza terrorysta Renard, który planuje 
zniszczenie rurociągów oraz przejęcie bomby 
neutronowej i ładunku plutonu.

„Świat to za mało”
(1999r.) TVP 1 20:15

„Walentynki”
(2010r.) TVN 22:05



Niedziela, 18 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 649
09:15 Jak to działa? odc. 148
09:45 Sonda II odc. 74
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 59
10:45 Między ziemią a niebem 
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 68
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 23
16:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 74 - serial
21:10 Iskry miłości - komedia
22:45 Jobs - fi lm 
01:00 Cyrograf - fi lm 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 20 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 23 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 7 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 

08:30 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial 

08:55 Prawie jak gladiator - fi lm 

10:55 Galileo odc. 645

11:55 Galileo odc. 646

12:55 Ona to on - komedia

15:05 Drużyna A - fi lm 

17:05 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

19:00 Galileo odc. 647

20:00 Lwie serce - fi lm 

22:20 Prima aprilis 

00:05 STOP Drogówka odc. 166

06:00 Skorpion odc. 14 s. 2 - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 15 s. 5 - serial 

07:30 Allo, Allo odc. 16 s. 5 - serial 

08:05 Allo, Allo odc. 17 s. 5 - serial 

08:40 Allo, Allo odc. 18 s. 5 - serial 

9:15 Przygody Merlina odc. 13 - serial 

10:10 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 2 - serial 

11:20 Vicky: wielki mały wiking - fi lm 

12:55 Najpiękniejsze baśnie - fi lm 

14:10 Żelazny Jan odc. 7 - fi lm 

15:55 Król Skorpion II: 

 Narodziny wojownika - fi lm 

18:20 Bibliotekarz III: 

 Klątwa kielicha Judasza - fi lm 

20:00 Człowiek mafi i - fi lm 

21:55 We krwi - fi lm 

00:05 Wikingowie odc. 7 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 
 duże i małe odc. 9 - serial
09:00 Scena klasyczna odc. 6
09:50 Trzeci punkt widzenia odc. 223
10:30 Wyspa - krótkometrażowy 
11:15 Sobie król - obycza 
08:00 Wszystkie stworzenia 
 duże i małe odc. 11 - serial 
09:00 Scena klasyczna odc. 7
09:50 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 224
10:30 Ciemnego pokoju 
 nie trzeba się bać - fi lm 
11:15 Hamlet x 5 - fi lm 
11:35 Błękitny anioł - fi lm 
13:40 Rozmowy kontrolowane 
 -komedia 
15:25 Pajace - opera 
17:00 Pomniki historii odc. 72 - serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 491
18:10 Dziewczyny do wzięcia - komedia 
19:05 Czesław Niemen - Sopot ‘80 
19:35 Sobie król - fi lm 
20:25 Czarny Czwartek. 
 Janek Wiśniewski padł 
22:25 Scena klasyczna odc. 13
23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 224
23:40 Jorcajt - fi lm 
00:45 T. LOVE za kratami jowy 
12:10 Sekrety i kłamstwa 
 - psychologiczny 
14:40 Fidelio  
17:05 Pomniki historii odc. 71 - serial
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
18:10 Mąż, żona, dziewczyna i złodziej, 
 czyli sceny miłosne 
 z Shakespeare’a 
19:25 Gwiazdka w Złotopolicach 
20:40 Yesterday - dramat obyczajowy 
22:20 Scena klasyczna odc. 12
23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 223
23:40 Yes Meni idą na rewolucję 
 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 476

07:00 Woliński Park Narodowy - fi lm 

07:55 Moje życie dla Niego - fi lm 

09:00 Skarb sekretarza odc. 2 - serial 

09:35 Skarb sekretarza odc. 3 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 163

10:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 3 - serial 

11:40 Najwspanialsi 

 w królestwie zwierząt 

 odc. 4 - serial

12:45 Egipt odc. 4 - serial

13:45 Szerokie tory odc. 150

14:25 Za winy niepopełnione 

16:10 Wielka gra odc. 62

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 57 - serial 

17:20 Ex libris 

17:50 Ile jest życia odc. 2 - serial

18:50 Genialne wynalazki odc. 4 - fi lm

19:55 Było, nie minęło - 

 kronika zwiadowców historii 

20:30 Dama kameliowa 

22:25 Wcielenia zła odc. 4 - serial 

23:30 Sala nr 6 - fi lm 

01:05 Starożytni Rzymianie 

 odc. 3 - serial

08:00 Słowo życia - 
 rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Pochodzenie świata odc. 1 - fi lm 
11:40 Petra - tajemnicze miasto 
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
 serial 
14:00 Szlif księżnej - fi lm
15:35 Święty na każdy dzień
15:40 Syria - z serca pustyni 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Rekolekcje Wielkopostne 
 Ojca Świetego Franciszka 
 dla Kurii Rzymskiej 
 w mieście Ariccia 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 25 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 14 - serial
22:25 Święty na każdy dzień
22:30 Marana - fi lm 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy -
 z daleka widać lepiej 
23:30 Powstanie wielkopolskie 
 polskie zwycięstwo odc. 2

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:20 Pytanie na śniadanie 
10:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1803 - serial
10:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
16:25 The Voice Kids odc. 13, 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 176 - serial
19:25 Rod zink a. pl odc. 224 - serial 
20:05 Różowa Pantera II - 
 komedia kryminalna 
21:50 Barany. Islandzka opowieść 
23:35 Miłość - fi lm 
01:50 Rawa Blues Festival odc. 3

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1052

11:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 838

12:35 Drzewo marzeń odc. 9

13:35 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm

16:55 Minionki rozrabiają - fi lm

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - 

 wiem czym oddycham odc. 97

19:45 Uwaga! odc. 5225

20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm 

23:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część I odc. 1 - fi lm

02:05 MasterChef odc. 14 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 6

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 49 - serial 

09:05 Shrek 3-D - fi lm

09:25 Król lew - fi lm 

11:25 Karate Kid III - fi lm 

13:45 Krowy na wypasie - fi lm

15:45 Daleko jeszcze? - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 93

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 260

20:00 Kabaret na żywo 

22:55 Snajper III - fi lm 

00:55 Polowanie na czarownice - fi lm 

05:45 Ukryta prawda odc. 154 - serial

06:45 Mango 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 3 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 3 - serial

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 3 - serial

11:50 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

12:55 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

14:55 Chisum 

17:20 Święta Dennisa rozrabiaki - 

 komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial

20:00 Wydział pościgowy - fi lm 

22:45 Wydział wewnętrzny - fi lm 

01:10 Moc magii odc. 48

11:50 Kryminalni 10:55 Galileo

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

09:00 Skarb sekretarza

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

Steve Jobs rozpoczyna studia w Reed College, ale 
porzuca je i wyjeżdża z przyjacielem do Indii, gdzie 
pod wpływem LSD obmyśla, jak zmienić świat. 
Steve’a Wozniaka poznał w szkole średniej. Geniusz 
inżyniera inspiruje go do założenia fi rmy. W tym czasie 
okazuje się, że dziewczyna Steve’a jest w ciąży.

Hobbit Bilbo Baggins w towarzystwie Gandalfa 
i dowodzonych przez Thorina Dębową Tarczę 
krasnoludów kontynuuje podróż przez Śródziemie. 
Celem wyprawy jest odzyskanie Ereboru – dawnego 
królestwa krasnoludów.

„Hobbit: Pustkowie Smauga”
(2013r.) TVN 13:35

„Jobs”
(2013r.) TVP 1 22:45



Poniedziałek, 19 lutego 2018

10:05 Doktor Quinn

05:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 118
09:15 Jaka to melodia? 
10:05 Doktor Quinn odc. 25 s. 3 - serial
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 38 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 24
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3265 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 30 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:15 Olimpijski dzień 
20:35 Żabusia Spektakl teatralny 
22:05 Tajemnice de Revolutionibus 
 - fi lm 
23:10 Uwikłanie  - fi lm 
01:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 155 - serial

06:20 Szpital odc. 256 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 189 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 531 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 190 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 430 - serial

14:55 Szpital odc. 257 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 10 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial

20:00 Wydział wewnętrzny - fi lm 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 22 s. 5 - serial 

23:30 Paranormal Activity III 

01:10 Moc magii odc. 49

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5, 8 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 72
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 12 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 13 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 20 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 71
15:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 14 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 15 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 21 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 
22:00 Galileo odc. 646
23:00 Galileo odc. 647
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 166

06:00 To moje życie! 
 odc. 229 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 7 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 15 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 93 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 14 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 15 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
20:00 Piąty element - fi lm 
22:20 Liberator - fi lm 
00:25 Piąta fala - fi lm 

08:10 Scena klasyczna odc. 7

09:00 Chłopcy - fi lm 

10:35 Obiekt - fi lm 

11:00 Dom odc. 20 - serial

12:40 Dom odc. 21 - serial

14:25 Trójka do wzięcia - fi lm 

15:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 491

16:10 Pora umierać - fi lm 

18:10 20 000 dni na Ziemi - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dobry Amerykanin - fi lm 

22:10 Kronos odc. 10

22:50 Którędy po sztukę odc. 36

22:55 Videofan odc. 94 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 36

23:35 Samowolka 

00:50 Problemat profesora Czelawy 

06:50 Był taki dzień odc. 477
07:00 Polak, Węgier, dwa bratanki. 
 Prawdy i mity. 
 Przeszłość i przyszłość - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20
08:25 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 5 - serial 
09:05 Królowa Bona odc. 10 - serial
10:15 Amerykańska broń odc. 7 - fi lm
11:05 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 25
11:35 Braciszek - fi lm 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 81
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 65 - serial 
15:00 Wyśpiewana historia odc. 1
15:10 Spór o historię odc. 124
15:50 Egipt odc. 4 - serial przygodowy
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Królowa Bona odc. 11 - serial
18:40 Krótka historia odc. 12
18:50 Sensacje XX wieku odc. 56
19:25 Sensacje XX wieku odc. 64
19:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
21:30 Przedwiośnie odc. 2 - serial
22:35 Kuracjusz jestem - fi lm 
23:40 Alisa w krainie wojny - fi lm
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Owoce posługi misyjnej - fi lm 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kosmos - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Prawdziwie spadła z nieba - fi lm 
15:10 W pułapce wojny - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial
23:00 Ojciec McGivney - fi lm

06:05 Rod zink a. pl odc. 19 - serial 
06:35 Coś dla Ciebie odc. 138
07:05 M jak miłość odc. 229 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 141
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:00 Taka to robota, czyli kabaretowy 
 przegląd zawodów odc. 1
15:30 Tygrysy Europy odc. 15 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 52 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 25 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1805 
 - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 1806 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 25
20:50 M jak miłość odc. 1352 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Midnight Sun odc. 6 - serial
23:00 Midnight Sun odc. 7 - serial
00:05 Nowe czarne złoto Ameryki - fi lm 

05:40 Uwaga! odc. 5225

06:15 Mango 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 18

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2189

10:55 Ukryta prawda odc. 855 - serial

12:00 Szkoła odc. 507 - serial

13:00 19+ odc. 208 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 9

15:30 Szkoła odc. 508 - serial

16:30 19+ odc. 209 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 856 - serial

18:00 Szpital odc. 745 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 98

19:50 Uwaga! odc. 5226

20:10 Doradca smaku odc. 29

20:15 Na Wspólnej odc. 2631 - serial

20:55 Milionerzy odc. 117

21:30 Disco Polo - komedia muzyczna 

23:45 Projekt Lady odc. 11 s. 2

00:45 Projekt Lady odc. 12 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 622 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 327 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 328 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 127 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 614 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 235 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 428 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2634 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 674 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3575
16:30 Na ratunek 112 odc. 118 - serial
17:00 Gliniarze odc. 106 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2635 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 490 - serial 
20:05 Polowanie na czarownice - fi lm
22:10 W pogoni za zemstą - fi lm 
00:30 Punisher - fi lm 

09:15 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 13:25 Sensacje XX wieku

18:55 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Lata 90., czasy transformacji. Tomek i Rudy 
zakładają zespół discopolowy z zamiarem zrobienia 
kariery. Początkowo grają w remizach i na wiejskich 
dyskotekach. W końcu wkraczają na muzyczne 
salony, czyli do wytwórni Alfa. Tomek zakochuje się 
w pięknej i ekscentrycznej diwie Gensoninie.

Behmen powraca z krucjaty. Wraz z Felsonem 
zamierzają przejść w stan spoczynku. Ku ich 
zdumieniu widzą kraj spustoszony przez czarną 
śmierć. Rycerze zostają zatrzymani przez ludzi 
kardynała. Ci informują ich, że grozi im więzienie, 
chyba że podejmą się niebezpiecznej misji.

„Polowanie na czarownice”
(2011r.) Polsat 20:05

„Disco Polo”
(2015r.) TVN 21:30



Wtorek, 20 lutego 2018

18:30 Korona królów

05:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sonda II odc. 74
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 21
10:10 Dookoła świata odc. 3
10:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 25
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3266 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 31 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 62
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 7 - serial 
22:35 Uwięzione odc. 8 - serial
23:35 Gwardia odc. 3 - serial
00:35 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1113 - serial

06:20 Szpital odc. 257 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 190 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5 - serial 

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

10:20 Mango 

11:55 Ukryta prawda odc. 532 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 191 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 431 - serial

14:55 Szpital odc. 258 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial

22:10 Sęp - fi lm 

00:55 Z Archiwum X 2018 

 odc. 5 s. 10 - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 9 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 73 
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 14 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 15 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 21 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 72
15:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 16 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 17 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 22 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149 - serial
21:05 Trefny wóz - fi lm 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 144 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 42
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 3 - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 230 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 8 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 16 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 94 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 15 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 16 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
20:00 Push - fi lm 
22:10 Ghost Rider - fi lm 
00:20 Zoo odc. 5 s. 1 - serial grozy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Pora umierać - fi lm

11:00 Dom odc. 22 - serial

12:45 Dom odc. 23 - serial

14:30 Ogłoszenie matrymonialne 

 - komedia 

15:35 Tygodnik kulturalny 

16:25 Stepy - fi lm 

18:00 Solidarność według kobiet - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Przypadek Klary 

22:15 I Used to Be Darker - fi lm 

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 37

00:05 Performance odc. 100

06:50 Był taki dzień odc. 478
007:00 Kosmopolak - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 21
08:35 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 6 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 11 - serial 
10:15 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
11:20 Szpiedzy odc. 4 - serial
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 56
13:55 Sensacje XX wieku odc. 64
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 66 - serial 
15:05 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm
16:00 Gawędy historyczne odc. 4
16:35 Gintrowski - fi lm 
17:25 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 98
17:45 Królowa Bona odc. 12 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 117
19:20 Sensacje XX wieku odc. 104
19:55 Nowe Ateny odc. 74
20:50 Było, nie minęło 
 21:30 Przedwiośnie odc. 3 
 - serial
22:30 Made in USSR - fi lm 
23:35 Gracze - fi lm 
01:20 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 21

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Zło zwyciężali dobrem - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Lato marzeń - fi lm 
13:40 Dzikie serce Reportaż 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial 
14:45 Filmowe życiorysy 
15:20 Ostatni rzeźbiarz w szkle 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Dobra wiara, dobre tricki 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Odkupienie - western 
23:40 Toliara - fi lm 

06:05 Rod zink a. pl odc. 20 - serial 
06:35 Z sowieckiego GUŁ-agu 
 do służby pastorskiej 
07:05 M jak miłość odc. 230 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:10 O mnie się nie martw 
 odc. 84 s. 7 - serial 
15:05 Dzięki Bogu już weekend odc. 7
15:25 M jak miłość odc. 1352 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 53 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 26 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1806 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1353 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Mój Niemandsland - fi lm 
23:50 Mów mi Vincent - komedia 
01:40 Midnight Sun odc. 6 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 29

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2190

10:55 Ukryta prawda odc. 856 - serial

12:00 Szkoła odc. 508 - serial

13:00 19+ odc. 209 - serial

13:30 Szpital odc. 745 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 9

15:30 Szkoła odc. 509 - serial

16:30 19+ odc. 210 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 857 - serial

18:00 Szpital odc. 746 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 99

19:50 Uwaga! odc. 5227

20:10 Doradca smaku odc. 24

20:15 Na Wspólnej odc. 2632 - serial

20:55 Milionerzy odc. 118

21:30 Diagnoza odc. 1 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1119

00:05 Życie bez wstydu odc. 10 s. 5 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 623 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 330 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 331 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 128 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 615 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 236 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 429 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2635 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 675 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3576
16:30 Na ratunek 112 odc. 119 - serial
17:00 Gliniarze odc. 107 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2636 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 
491 - serial 
20:10 Punisher - fi lm
22:40 Czarny świt - fi lm 
00:45 Co ty wiesz o swoim dziadku? 
 - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:35 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Porucznik Daniel „Hondo” Harrelson zostaje 
mianowany dowódcą elitarnej jednostki bojowej w Los 
Angeles. Pochodzący z nizin społecznych policjant 
stara się zachować lojalność wobec środowiska, 
w którym się wychował, jednocześnie będąc uczciwy 
wobec kolegów z policji. 

Johnny Blaze jest zawodowym motocyklistą 
i kaskaderem, który zrobi wszystko, by ratować 
chorego ojca i ukochaną Roxanne. I wtedy zjawia 
się wysłannik piekieł, Mefi stofeles, który za okazaną 
pomoc żąda jego duszy. Johnny decyduje się 
podpisać cyrograf. 

„Ghost Rider”
(2007r.) TV Puls 22:10

„S.W.A.T. – jednostka specjalna”
(2017r.) Polsat 20:35



Środa, 21 lutego 2018

17:55 Klan

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:20 Wiadomości 
12:30 Agrobiznes 
12:55 Agropogoda 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 26
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3267 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 32 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:30 Sevilla FC - Manchester United 
20:40 Sevilla FC - Manchester United 
23:00 Liga Mistrzów UEFA 
00:15 30000 zaginionych dzieci - fi lm 

05:15 Ukryta prawda odc. 156 - serial

06:15 Szpital odc. 258 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 191 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 533 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 192 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 432 - serial

14:55 Szpital odc. 259 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 12 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial

20:00 Gniew oceanu - fi lm

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 2

23:50 Strumień - fi lm 

01:55 Moc magii odc. 51

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 7 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 74 
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 16 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 17 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 22 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 73
15:00 Detektywi w akcji odc. 61 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 18 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 19 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 23 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 150 - serial
21:05 Zabójczy układ - fi lm 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 145 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 43, 
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 231 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 9 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 17 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 95 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 16 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 17 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial
20:00 Kod Merkury - fi lm 
22:10 Szakal - fi lm 
00:50 Zoo odc. 6 s. 1 - serial grozy 

08:05 Białoruski klimat odc. 6

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Stepy - fi lm

10:25 Za burtą - fi lm 

11:00 Dom odc. 24 - serial

12:45 Dom odc. 25 - serial

14:25 Wrony - fi lm 

15:40 Wolna sobota - komedia 

16:30 Dezerterzy odc. 70

17:00 Weiser - fi lm 

18:50 Mrożek i Baltazar - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wieczór kinomana 

 - Ścieżki chwały 

20:25 Ścieżki chwały - fi lm 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 38

22:20 Jedna scena odc. 70

22:40 Jeszcze nie wieczór 

 - komediodramat 

00:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 479
06:55 Gintrowski - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22
08:30 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 7 - serial 
09:10 Królowa Bona odc. 12 - serial 
10:10 Kuracjusz jestem - fi lm
11:10 Spór o historię odc. 112
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 3 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 117
14:00 Sensacje XX wieku odc. 104
14:35 Encyklopedia II 
 wojny światowej odc. 67 - serial 
15:10 Made in USSR - fi lm
16:10 Sam przeciw wszystkim... 
 czyli pierwszy wolny związkowiec 
 - fi lm 
16:40 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej 
 Programu UNESCO 
 Pamięć Świata 
17:05 Krótka historia odc. 41
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 16 - serial 
17:45 Biała wizytówka odc. 1 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 57
19:20 Sensacje XX wieku odc. 58
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 2 - serial 
21:35 Przedwiośnie odc. 4 - serial
22:35 My, dzieci z Lagrów - fi lm 
23:45 Dziewczęta z Nowolipek - fi lm 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Światła nadziei - fi lm 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 42 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - fi lm 
12:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Odkupienie - western
15:40 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Peru-Piura - fi lm 
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Kraina Boga - fi lm 
23:30 Serce Afryki - fi lm 

05:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Historia kina żydowskiego 
 w Polsce - fi lm 
07:25 Rod zink a. pl odc. 21 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:50 Rod zink a. pl odc. 3 - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1353 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 54 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 27 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1808 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 696 - serial
21:45 Na sygnale odc. 179 - serial
22:25 Mów mi Vincent - komedia 
00:15 Zakazane królestwo - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 24

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2191

10:55 Ukryta prawda odc. 857 - serial

12:00 Szkoła odc. 509 - serial

13:00 19+ odc. 210 - serial

13:30 Szpital odc. 746 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 9 

15:30 Szkoła odc. 510 - serial 

16:30 19+ odc. 211 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 858 - serial 

18:00 Szpital odc. 747 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 100

19:50 Uwaga! odc. 5228

20:10 Doradca smaku odc. 27

20:15 Na Wspólnej odc. 2633 - serial

20:55 Milionerzy odc. 119

21:30 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 3  

22:30 10 000 lat przed naszą erą - fi lm 

00:45 Życie bez wstydu odc. 11 s. 5 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 624 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 332 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 334 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 129 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 616 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 237 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 430 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2636 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 676 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3577
16:30 Na ratunek 112 odc. 120 - serial
17:00 Gliniarze odc. 108 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2637 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 492 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 491 - serial 
20:40 Co ty wiesz o swoim dziadku? 
 - komedia
23:00 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia sensacyjna 
01:35 Zawód: święty Mikołaj - komedia 

07:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Dom 13:25 Sensacje XX wieku

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

Szakal, płatny zabójca, otrzymuje zlecenie zabicia 
członka rządu amerykańskiego. Sprawą zajmują 
się Preston, szef FBI, i Walentyna Kozłowa, ofi cer 
rosyjskiego wywiadu. Werbują do współpracy 
Declana Mulqueena, byłego terrorystę IRA, który 
odsiaduje wyrok.

Dick jest emerytowanym generałem amerykańskiej 
armii i od niedawna wdowcem. Jest także dziadkiem 
Jasona _ chłopaka, którego życie przypomina 
bardzo nudny fi lm. Były wojskowy stawia sobie za 
punkt honoru demoralizację wnuka, aby, w swoim 
mniemaniu, zrobić z niego prawdziwego mężczyznę.

„Co ty wiesz o swoim dziadku?”
(2016r.) Polsat 20:40

„Szakal”
(1997r.) TV Puls 22:10
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 temperatura: 2 -5 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1029 hPa
 wiatr: 19 15 km/h 

 temperatura: 1 -2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1029 1032 hPa
 wiatr: 15 14 km/h 

 temperatura: 1 -1 °C
 opady: 0,5 0 mm
 ciśnienie: 1034 1032 hPa
 wiatr: 13 12 km/h 

 temperatura: 1 -3 °C
 opady: 0,1 0,1 mm
 ciśnienie: 1031 1030 hPa
 wiatr: 11 13 km/h 

 temperatura: -1 -5 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1029 1028 hPa
 wiatr: 14 10 km/h 

 temperatura: -1 -6 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1029 hPa
 wiatr: 8 10 km/h 

 temperatura: 0 -5 °C
 opady: 0 2 mm
 ciśnienie: 1030 1026 hPa
 wiatr: 12 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pieczeń rzymska
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 15 lutego 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
350 g mięsa wieprzowego bez kości (łopatka)
75 g bułki pszennej (czerstwa) 
150 ml mleka do namoczenia bułki
40 g cebuli
15 g masła 
1 szt. jajo 
10 g mąki ziemniaczanej 
10 g bułki tartej
10 g tłuszczu
sól, pieprz (do smaku)

Sposób wykonania:
Mięso pokrój, bułkę namocz w mleku, odciśnij i zmiel 

razem z mięsem. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na ma-
śle. Połącz składniki masy z jajkiem, przyprawami, mąką 
ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj. Formę wysmaruj 
tłuszczem i wysyp bułką tartą lub wyłóż papierem do pie-
czenia. Całą masę wyłóż do wysmarowanej formy i posyp 
z wierzchu bułką tartą. Wyrównaj powierzchnię masy, wy-
pełnioną foremką stuknij delikatnie o blat, by usunąć nad-
miar powietrza. Przygotowaną pieczeń włóż do nagrza-
nego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na ok. 40 minut. 
Podawaj na gorąco z sosem chrzanowym. 

Smacznego! Natalia Zdrodowska 
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Kilka pytań do adwokata
PRAWO  Adwokat Anna Krawczyk-Koźmińska, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Wąbrzeźnie (ulica 
Wolności 4, tel. 663-018-891), przybliża Czytelnikom zawiłości prawa i problemów z nim związanych 

W tym numerze wyjaśnimy 
kwestie dotyczące dzierżawy 
gruntów rolnych. Umowy te są 
bardzo popularne wśród rolni-
ków. Sporządzane są, niestety, 
bez głębszego przemyślenia, co 
kończy się tym, że mnóstwo spo-
rów dotyczących takich umów 
znajduje finał w sądach.

– Pan Antoni zawarł z są-
siadem umowę dzierżawy hek-
tara gruntu na 3 lata ustnie, 
słyszało to jednak kilku świad-
ków. Dzierżawa była wykony-
wana przez dwa lata, strony 
wywiązały się ze swoich zo-
bowiązań, ale po tym czasie 
drugi sąsiad zaproponował mu 
lepsze warunki i z tym zawarł 
umowę na piśmie twierdząc, że 
ustna umowa była nieważna. 
Czy jest tak faktycznie?

– Nie. Umowa jest ważna. Co 
więcej, brak zachowania formy 
pisemnej doprowadzić może do 
tego, że w przypadku wątpliwo-
ści można będzie uznać, że jest 
zawarta na czas nieoznaczony, 
gdyż kodeks co do zasady prze-
widuje, że ustnie można zawie-
rać umowy na okresy krótsze 
niż rok. Jeśli umowa na okres 
dłuższy zawarta zostanie ustnie, 
skutkuje to tylko trudnościami 
dowodowymi, a nie jej nieważ-
nością. Pan Antoni nie ma za-
tem większych szans w sądzie, 
tym bardziej, że ustne zawarcie 
umowy potwierdzą świadkowie. 
Kolejna umowa dzierżawy, mimo 
że pisemna, może zostać uznana 
za nieważną. 

Z tego typu sytuacjami za-
wierania nowych umów, bądź 
zrywania poprzednich po otrzy-
maniu lepszej oferty, spotyka-
łam się już kilkukrotnie.

–Jaka sprawa sądowa może 
potwierdzić, kto ma prawo 
dzierżawić grunty?

– Są to sprawy o ustalenie 
obowiązywania umowy dzierża-
wy.

– Jakie korzyści, oprócz 
łatwości w udowadnianiu obo-
wiązywania umowy, daje za-
warcie jej na piśmie?

– Najważniejszą jest prawo 
pierwokupu. Wymaga ono jed-
nak dodatkowych warunków. 
Prawo pierwokupu przysługuje 
z mocy ustawy dzierżawcy, je-
żeli: umowa dzierżawy została 
zawarta w formie pisemnej i ma 
datę pewną (urzędowo potwier-
dzoną) oraz była wykonywana co 
najmniej przez 3 lata, licząc od 
tej daty, oraz nabywana nieru-
chomość rolna wchodzi w skład 
gospodarstwa rodzinnego dzier-
żawcy. Potwierdzenia daty na 
umowie trzeba dokonać albo 
u notariusza, albo w urzędzie 
gminy. Można ją też wpisać do 

ewidencji gruntów. To ostatnie 
jej szczególnie istotne, gdy umo-
wa dzierżawy zawierana jest dla 
celów ubezpieczeniowych czyli 
uzyskania świadczenia z KRUS.

– Jakie jeszcze błędy, któ-
re rodzą konieczność proce-
sowania się przed sądem, po-
jawiają się przy tego rodzaju 
umowach?

– Strony często zapomi-
nają o dokładnym określeniu 
przedmiotu umowy. Kolejny 
błąd to brak protokołu zdawczo-
odbiorczego, szczególnie gdy 
stan gruntów jest zły i na czas 
doprowadzenia ich do porząd-
ku wydzierżawiający rezygnuje 
z czynszu na pewien okres. Jeśli 
protokołu nie ma, domniemy-
wa się, że rzecz została dzier-

żawcy wydana w stanie dobrym 
do umówionego użytku. Często 
zapomina się o określeniu obo-
wiązków wydzierżawiającego 
i dzierżawcy, a dotyczyć one 
mogą na przykład ulepszeń.

Kolejne uchybienia dotyczą 
czynszów, na przykład brak jest 
w umowach wyraźnego określe-
nia daty płatności. W tym przy-
padku za strony zdecyduje ko-
deks określając, że czynsz płatny 
będzie co pół roku „z dołu”, za-
tem pierwszą kwotę należności 
z tego tytułu otrzymamy od 
dzierżawcy dopiero po upływie 
pół roku od dnia udostępnienia 
mu gruntu.

– Rolnicy określają cza-
sem czynsz jako równowar-
tość określonej ilości zboża. 

Czy jest to dopuszczalne ?
– Tak, jak najbardziej jest 

to popularna forma. Niestety, 
z mojej praktyki wiem, że i tu po-
jawiają się uchybienia. Na przy-
kład rolnicy ustalą, że czynsz 
będzie wynosił 500 kg zboża, 
a zapomną wskazać jakiego.

– Jakie groźniejsze błędy 
można jeszcze wskazać?

– Spotkałam się z przy-
padkami, gdy strony zawierając 
umowę dzierżawy na czas okre-
ślony, na przykład na 10 lat, nie 
pomyślały o tym, żeby zamieścić 
w niej prawo do jej wypowiedze-
nia. Tymczasem z orzecznictwa 
sądu najwyższego wynika, że 
aby umowa mogła zostać wypo-
wiedziana, strony muszą wpisać 
takie zastrzeżenie w jej treści, co 
więcej – wymaga się, by w samej 
umowie określić wówczas przy-
padki, które upoważniają rolnika 
do wypowiedzenia umowy, np. 
spóźnienie z płatnością czynszu, 
niewłaściwą gospodarkę rolną 
itp.

– Czy te wszystkie uchy-
bienia daje się naprawić już po 
podpisaniu umowy ?

– Czasem, przy dobrej woli 
stron, można taką umowę anek-
sować. Częściej na mankamenty 
umowy rolnik zwraca uwagę do-
piero wtedy, gdy sprawa trafi już 
do sądu. Jak zawsze naprawienie 
czegokolwiek post factum jest 
znaczenie trudniejsze niż zapo-
bieganie szkodom wcześniej Nie-
kiedy z udziałem adwokata uda 
się naprostować różnego typu 
niejasności umowy. Wszystko 
zależy jednak od dowodów, któ-
re uda się przedstawić i trafnej 
argumentacji prawnej.

Adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska 

fot. pixabay

Przy zawieraniu umowy dzierżawy gruntu, strony powinny pamiętać o zachowaniu formy pisemnej

Urząd skarbowy

Pamiętaj o pliku kontrolnym
Do 26 lutego podatnicy VAT (VAT-7 i VAT-7K) muszą złożyć pierwszy Jednolity Plik 
Kontrolny za styczeń 2018 r. 

JPK_VAT to zestaw informa-
cji o zakupach i sprzedaży, który 
wynika z ewidencji VAT przed-
siębiorcy za dany okres. Przesyła 
się go wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, w określonym ukła-
dzie i formacie.

Od 1 lutego 2018 r. podatni-
cy VAT otrzymali do dyspozycji 

nowe, bezpłatne narzędzie do 
wysyłania JPK_VAT – aplikację 
e-mikrofirma.E-mikrofirma nie 
jest programem finansowo-
księgowym. To intuicyjna apli-
kacja ułatwiająca najmniejszym 
przedsiębiorcom wywiązywa-
nie się z nowego obowiązku, 
w szczególności gdy nie korzy-

stają z fachowej pomocy księ-
gowej.

E-mikrofirma umożliwia 
m.in. wystawianie faktur kra-
jowych, zapisywanie faktur za-
kupu, automatyczne utworze-
nie ewidencji VAT na podstawie 
wprowadzonych dokumentów 
czy dodanie sprzedaży para-

gonowej. Dzięki niej podatnicy 
automatycznie wygenerują JPK_
VAT, wyślą go do Ministerstwa Fi-
nansów oraz pobiorą Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru (UPO).

Aplikacja e-mikrofirma, 
a także formularz oraz infor-
macje, jak utworzyć i wysłać 
JPK_VAT, są dostępne na stronie 
www.jpk.mf.gov.pl.

Do wysłania pliku JPK_VAT 
konieczna jest jego autoryza-
cja (uwierzytelnienie). Służy do 
tego jeden z dwóch podpisów 
elektronicznych: kwalifikowany 
podpis elektroniczny oraz Profil 

Zaufany (eGO).
Profil Zaufany (eGO) to bez-

płatne narzędzie, dzięki które-
mu można potwierdzać swoją 
tożsamość w internecie (służy 
jako elektroniczny podpis) i ko-
rzystać z wielu usług online na 
portalach urzędowych. 

Profil Zaufany można zało-
żyć na dwa sposoby:

– przez system bankowości 
elektronicznej, bez konieczności 
wychodzenia z domu;

– przez internet (www.
pz.gov.pl), potwierdzając go 
w urzędzie skarbowym.
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Joga – w drodze po zdrowie
ĆWICZENIA  Człowiek sam odpowiada za swój stan zdrowia i musi być tego świadomy. Takie podej-
ście ułatwia znalezienie motywacji do ćwiczeń

W dzisiejszym odcinku spo-
tkania z jogą przedstawimy kilka 
zagadnień teoretycznych, które 
warto poznać. Większość ludzi, 
zwłaszcza z krajów europejskich, 
myśli o jodze jako o zestawie 
pozycji i ćwiczeniach oddecho-
wych. Jest to jednak tylko jeden 
z elementów tej filozofii. W jo-
dze można wyróżnić osiem pod-
stawowych gałęzi. Pierwszą jest 
na pewno Yama, czyli pięć cnót, 
które wpływają na twoje rela-
cje z innymi. To niekrzywdze-
nie, prawdomówność, niekra-
dzenie, wstrzemięźliwość i brak 
przywiązania. Druga gałęzią jest 
Niyama, czyli obserwowanie 
swojego postępowania – w jaki 
sposób fizycznie reagujemy na 
swoje życie. Trzecią gałęzią są 
Asany, czyli pozycje fizyczne, 
które przestawiamy w naszych 
artykułach. Następną gałęzią jest 
Pranayama, czyli zestaw ćwiczeń 
oddechowych. Dalej występuje 
jeszcze Pratyahara, czyli skupie-
nie się na wnętrzu własnego ja, 
wycofanie naszych zmysłów ze 
świata zewnętrznego. Kolejną 
gałęzią jogi jest Dharana, czyli 
koncentracja, która poprzedza 
medytację – Dyana. Ostatnim 
punktem jest osiągnięcie oświe-
cenia, czyli samorealizacji.

Słowo joga znaczy dosłownie 
„zjednoczenie” lub „jarzmo” i jest 
to związek umysłu, ciała, ser-
ca i działań. Kojarzona jest ona 
z serią pozycji fizycznych, które 
wzmacniają ciało i umysł. W ten 
sposób dochodzimy do sformu-
łowania hatha joga. Tu widzimy 
dwa przeciwieństwa, występu-
jące w słowie hatha. Wyraz ten 
to w sumie dwa pojęcia: słońca 
i księżyca. Pierwsze jest synoni-
mem ciepła i męskości, a drugi 
to z kolei chłód i kobiecość. Tak, 
więc hatha musi połączyć te dwie 
przeciwności.

Mamy wiele rodzajów jogi, 
ale ich podstawą, trzonem jest 
na pewno hatha joga. Niektóre 
rodzaje powstają „pod zamó-
wienie” człowieka Zachodu, ale 
tak na poważnie to możemy wy-
różnić kilka nurtów. Najbardziej 
powszechna jest na pewno joga 
Iyengara, mistrza wywodzące-
go się z miasta Puna, które jest 
mekką joginów z całego świata. 
Opiera się ona na szczegółach. 
Wykonywane ćwiczenia są bar-

dzo statyczne, ale mimo to ciało 
cały czas pracuje. Jest ona de-
dykowana osobom z dolegliwo-
ściami zdrowotnymi, z bólami 
kręgosłupa. Dynamiczna ash-
tanga vinyasa joga jest polecana 
ludziom, którzy pragną działać. 
Ćwiczenia są tak ułożone, że ich 
wykonanie wymaga dużej wy-
trzymałości i wiedzy na temat 
ich poszczególnych sekwencji. 
Trzeba uważać, aby nie doznać 
kontuzji.

Bikram joga to zestaw ściśle 
określonych asan, wykonywa-
nych również w ściśle określonej 

kolejności, ale w pomieszczeniu 
o temperaturze powietrza prze-
kraczającej 42 stopnie. Kundali-
ni joga, czyli joga hormonalna, 
ma na celu wyrównanie energii 
i oczyszczenie. Ćwiczenia są tak 
dobrane, że może je wykonać 
każdy, bez względu na wiek czy 
stopień zaawansowania. 

Dzisiaj przedstawimy dwie 
kolejne pozycje.

Pozycja 1: Kąt rozciągnięty 
(Utthita Parśvakonasana)

Aby wykonać tę pozycję, sta-
jemy w rozkroku na szerokość 
120 centymetrów, wyciągamy 
ramiona na boki. Stopy ustawia-
my podobnie, jak w poprzednich 
pozycjach: czyli przednią skręca-
my o 90 stopni, a tylną o 30-40 
stopni. Zginamy przednie kolano 
starając się, aby udo i łydka były 
pod kątem prostym. Następnie 
rękę kładziemy na podłodze po 
wewnętrznej lub zewnętrznej 
stronie przedniej stopy. Dru-
ga rękę wyciągamy pionowo do 
góry, otwierając w ten sposób 
klatkę piersiową. Pozostajemy 

w tej pozycji około 30 sekund. 
Następnie robimy pozycję na 
drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
kolana i kręgosłup. Otwiera 
klatkę piersiową. Uśmierza bóle 
pleców i łagodzi rwę kulszową. 
Rozciąganie wzmacnia biodra 
i brzuch, stymuluje także na-
rządy wewnętrzne, a tym sa-
mym pomaga usuwać toksyny 
z naszego organizmu. Odchudza 
okolice talii i bioder, daje poczu-
cie stabilności.

Pozycja 2: Krzesło 
(Utkatasana)

Jako pozycję wyjściową 
przyjmujemy pozycję „góry” (po-
łącz stopy razem; kostki, duże 
palce u stóp, pięty są razem; 
czubek głowy skierowany do 
góry, barki ściągnięte i skierowa-
ne w dół; pięty, biodra i czubek 
głowy powinny znajdować się 
w tej samej linii. Palce dłoni wy-
dłużone i skierowane do dołu). 

Następnie podnosimy obie ręce 
przed siebie, można je podnieść 
całkowicie do góry, nad głowę. 
Teraz staramy się zgiąć obie nogi 
w kolanach w ten sposób, jak-
byśmy siadali na krześle. Proszę 
zwrócić uwagę, by nasze kolana 
nie wychodziły z przodu przed 
stopy (patrząc z góry). To bardzo 
ważne. Po kilku sekundach zni-
żamy się w kierunku podłogi. Im 
dłużej wytrzymamy w tej pozy-
cji, tym lepiej. Pozycja wydaje się 
łatwa, ale wymaga sporej kon-
centracji i mocnych nóg.

Ta asana uelastycznia kostki, 

barki oraz wzmacnia całe nogi. 
Wzmacniają się także narządy 
brzuszne oraz kręgosłup i klat-
ka piersiowa. Pozwala się pozbyć 
sztywności barków, podnosi 
przeponę i wzmacnia serce.

(Maw)
fot. archiwum 

P. i K. Sulikowscy

Turystyka

Poznaj region z przewodnikiem
Urząd marszałkowski zaprasza do bezpłatnego zwiedzania atrakcji turystycznych 
Kujaw i Pomorza w weekend 24 i 25 lutego. W programie między innymi spacery 
z przewodnikami oraz zwiedzanie wystaw i muzeów.

Zapisy do udziału w akcji 
odbywają się na stronie http://
rejestracja.kujawsko-pomorskie.
pl/. Rejestracja trwa do 22 lutego. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

– To kolejna odsłona na-
szej dorocznej akcji wspólnego 
poznawania Kujaw i Pomorza 
z przewodnikiem. W bogatej 
ofercie muzeów, kół przewod-
nickich i klubów turystycznych 
z pewnością każdy znajdzie coś 

dla siebie. Zapraszamy dzieci, 
młodzież, seniorów i całe rodzi-
ny – mówi marszałek Piotr Cał-
becki.

W przygotowanie akcji włą-
czyło się prawie 40 instytucji 
i organizacji z regionu. Na miesz-
kańców i turystów czeka kilka-
dziesiąt propozycji spędzenia 
wolnego czasu – zwiedzanie wy-
staw, zabytków i innych atrakcji 
turystycznych, a także prelekcje, 

rajdy oraz gry miejskie.
W programie między inny-

mi spacer tematyczny „Apteka 
w krajobrazie miejskim ukryta”, 
zakończony spotkaniem z zielar-
ką w Żninie; zwiedzanie zabytko-
wego księgozbioru bernardynów 
bydgoskich; wycieczka ślada-
mi św. Walentego w Chełmnie; 
gra miejska „Zagadki centrum 
miasta” w Inowrocławiu; rajd 
„Bydgoszcz nocą”; spacer po to-

ruńskiej Starówce poświęcony 
mniej znanym legendom i opo-
wiastkom o Toruniu; a także 
zwiedzanie Zamku Golubskiego 
oraz Fortu Wielka Księża Góra 
w gminie Grudziądz. Warto też 
zwrócić uwagę na szereg spotkań 
poświęconych Annie Wazównie, 
które są organizowane w roku 
obchodów 450. rocznicy urodzin 
tej wyjątkowej, związanej z na-
szym regionem, księżniczki.

Z oferty można skorzystać 
w 22 miejscowościach: Biskupinie, 
Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmnie, 
Ciechocinku, Golubiu-Dobrzy-
niu, Grudziądzu, Inowrocławiu, 
Jabłonowie Pomorskim, Korono-
wie, Kruszwicy, Nieszawie, Pako-
ści, Solcu Kujawskim, Strzelnie, 

Świeciu, Toruniu, Rypinie, Wene-
cji (gm. Żnin), Wielkich Lniskach 
(gm. Grudziądz), Włocławku, Żni-
nie. Żeby zobaczyć, jakie atrakcje 
są dostępne, na stronie poświę-
conej rejestracji należy wybrać 
odpowiednią miejscowość.

Wydarzenie odbędzie się 
w ramach wojewódzkich obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 
Przewodnika Turystycznego. 
Obchody organizowane są przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 
i Wojewódzki Samorząd Prze-
wodników Turystycznych PTTK 
już po raz ósmy. Do akcji „Poznaj 
swój region z przewodnikiem” 
włączają się również instytucje 
samorządowe z całego regionu.
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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)

Sprawa, na której kiedyś ci zależało, powróci i bę-
dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Myślami 
będziesz krążył w przeszłości, może zadzwonisz do 
swojej dawnej sympatii. By uniknąć rozczarowania 
pamiętaj, że czas płynie, a ludzie się zmieniają. Pod 
wpływem walentynkowego klimatu zaczniesz szukać 
nowych doznań, znajomości. Czy dla przelotnego 
flirtu warto ryzykować?

Ferie będą teraz głównym punktem twoich zaintereso-
wań. Nieważne, czy gdzieś wyjeżdżasz, czy zostajesz 
w domu, będziesz starał się ze wszystkich sił umilić 
sobie i otoczeniu ten czas. Beztroska, relaks, zabawa 
– na tym ci zależy. Kiedy już oderwiesz się myślami 
od stresów, wymagań szefa, pamiętaj, że masz pew-
ne zawodowe sprawy do załatwienia. I lepiej ich nie 
odpuszczaj.

Postanowisz właśnie teraz wykorzystać urlop. Po-
ciągać cię będą miejsca oddalone od ludzi, gdzie 
żyje się innym rytmem, który wyznacza natura. Po-
chodzić po górach, od schroniska do schroniska? 
Dobry pomysł, o ile taki sposób regeneracji ci od-
powiada. Może podczas podróży coś zwróci twoją 
uwagę i przerodzi się w nowe hobby? Nie zamykaj 
się na nowe doświadczenia.

Nie będziesz w dobrej formie intelektualnej. Unikaj 
osób, których nie lubisz, nie podejmuj ryzykownych 
decyzji. Po prostu przeczekaj gorszy czas. Sprawy 
rodzinne będą wymagały twojego zaangażowania. 
Koniecznie znajdź czas dla najbliższych, którzy cię 
potrzebują, to bardzo ważne.

Dużo będzie się działo, zwłaszcza w sprawach zawo-
dowych. Będziesz mieć poczucie, że nie nadążasz za 
sytuacją, poczujesz niepokój. Jeśli nie masz ochoty 
nigdzie wyjeżdżać w weekend, zostań w domu, od-
pocznij. Zadbaj o to, by się wyspać, wybierz się na 
długi spacer. Ładuj baterie.

Będziesz cieszyć się dobrą formą i doskonałym 
humorem, staniesz się duszą towarzystwa. W pracy 
zechcesz podjąć się nowych zadań, poradzisz sobie 
z nimi bez problemu. Jeśli otrzymasz propozycję 
wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystaj. Poznasz tam 
kogoś ciekawego.

Tydzień pod znakiem wyciszenia. Unikaj konfliktów, 
a jeśli czegoś nie rozumiesz, nie żądaj wyjaśnień, 
tylko poczekaj, aż sytuacja sama się wyklaruje. 
Także w relacjach z partnerem nie stawiaj spraw 
na ostrzu noża. Skup się na pozytywnych stronach 
tego związku.

Nabrałeś ostatnio sił i tryskasz optymizmem. Twój 
dobry nastrój udzieli się otoczeniu, znajomi będą 
chętnie cię zapraszać, a inni ludzie lgnąć do ciebie. 
Sukces towarzyski murowany. W pracy przed tobą 
ważna rozmowa. Skup się na szczegółach, a zyskasz 
przewagę nad konkurencją. Ktoś z rodziny poprosi 
cię o pomoc w remoncie lub o transport do lekarza. 
Wywiąż się z tego.

To do ciebie niepodobne, ale staniesz się zamknięty 
w sobie i markotny. Uważaj, by nie przegapić nada-
rzających się szans. Możesz być szczególnie kry-
tyczny, czujny, a mimo to los ci sprzyja. Przełożeni 
docenią twoją pracowitość i poświęcenie w okresie 
urlopowym, spodziewaj się więc premii. Najlepiej 
jak spożytkujesz ją na jakieś przyjemności, by przy-
wrócić dobry nastrój.

Gorący okres w pracy. Nie będziesz narzekał na 
brak zadań, wręcz przeciwnie – nie wiadomo, w co 
ręce włożyć. Pożytek z tego taki, że więcej zarobisz. 
Uważaj na to, co i komu mówisz. Wrogowie nie śpią 
i będą chcieli wykorzystać plotki, by tobie zaszko-
dzić. Wszelkie sekrety najlepiej po prostu zachować 
dla siebie. Unikniesz tym samym nieprzyjemnych 
rozczarowań.

Pora zebrać się, spakować i wyruszyć na ferie. Nic się 
nie stanie, jeśli przestaniesz pilnować innych na kilka 
dni. Wyluzuj, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Co 
więcej, daj sobie pozwolenie na słabość i możliwość 
zwrócenia się do kogoś o pomoc. Partner będzie dla 
ciebie opoką, o ile puścisz w niepamięć kłótnie i nie-
porozumienia. Przypomnij sobie, dlaczego jesteście 
razem.

Ferie w pełni i nagle okaże się, że w pracy jesteś nieza-
stąpiony. Udzielisz pomocy młodszym stażem współ-
pracownikom, którzy nie radzą sobie z zadaniami, roz-
wiążesz konflikt w zespole. Jednym słowem, chcąc nie 
chcąc, sprawdzisz się, co wiosną może zaowocować 
awansem. W sprawach sercowych też będzie się działo. 
Poznasz kogoś na zajęciach sportowych.

Kolorowanki dla dzieci
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W miniony czwartek świetlica 
wiejska w Trzebiegoszczu wypeł-
niła się mieszkańcami ceniącymi 
sobie aktorskie talenty i dobre 
pączki. Na scenie debiutowali 
w przedstawieniu „Królowa Śnie-
gu” młodzi aktorzy z Trzebiegosz-
cza i okolic, a na stołach królowa-
ły pączki i inne pyszności.

– Tradycją naszą, mam na-
dzieję, staną się spotkania te-

atralne organizowane w tłuste 
czwartki – mówiła inicjatorka 
akcji Agnieszka Bedyk z biblioteki 
publicznej w Trzebiegoszczu.

Udany czwartkowy debiut 
teatralnej akcji integracyjnej 
i satysfakcja licznie przybyłych 
mieszkańców gwarantują powo-
dzenie nowej idei. Młodzi aktorzy 
z mistrzowskim zacięciem prze-
nieśli widzów do świata Królowej 

Śniegu, publiczność zgromadzo-
na pod sceną syciła swoje dusze 
dużą dawką teatralnej rozrywki, 
a podniebienia pysznościami tłu-
stoczwartkowymi.

Patronem medialnym wyjąt-
kowego, bo i teatralnego, i debiu-
tanckiego tłustego czwartku był 
tygodnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Mieszkańcy spotkali się w świetlicy

Scena z prawdziwego zdarzenia gościła wspaniałych aktorów

Taka królowa jest tylko jednaZimowe piosenki stopiły serca

Aktorzy zbierali gratulacje

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.

Tłusty czwartek pod sceną
GMINA LIPNO  8 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Trze-
biegoszczu i młodzi czytelnicy miejscowej biblioteki publicznej 
wystawili spektakl „Królowa śniegu”. Reżyserką była bibliote-
karka Agnieszka Bedyk

MAjA HAbrAjskA
 urodziła się 5 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,9 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Rafała i Pauliny 
z Likca

Fryderyk kLIMczAk
 urodził się 5 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,75 kg i mierzył 
62 cm. Jest synem 
Łukasza i Moniki z Cho-
cenia, a bratem Leny 
i Franka

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

ALeksANdrA sAdOwskA
 urodziła się 8 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,9 kg i mierzyła 
60 cm. Jest córką Tomka 
i Magdy z Jastrzębia, ma 
brata Błażeja

ALeksANdrA 
OstrOwskA

 urodziła się 8 lutego 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,85 kg i mierzyła 
58 cm. Jest córką 
Radosława i Sylwii z Czer-
nikowa, ma siostrę Julię

ALAN zIeMIńskI
 urodził się 8 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,8 kg i mierzył 
58 cm. Jest synem Bartosza 
i Pauliny z Kikoła, ma brata 
Fabiana

NIkOLA GrzybOwskA
 urodziła się 7 lutego 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,34 kg i mierzyła 
59 cm. Jest córką Adama 
i Ewy z Torunia, ma sio-
strę Lenę

fot. Lidia Jagielska
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Thomas Byles

Na stryczek
7 marca 1946 roku w Lipnie na szubienicy zawisło 
czterech niemieckich zbrodniarzy wojennych.

XX wiek

XX wiek

Boom na szkoły

Kikste z Dobrzynia

Lata 1936-1938 w całym powiecie rypińskim były 
czasem boomu na budowę szkół. W jaki sposób ra-
dzili sobie ówcześni samorządowcy?

W 1930 roku kolarze z Gdyni wyruszyli do Warszawy. Impreza nosiła nazwę 
„Wyścig od polskiego morza” i trwałą cztery dni. Kolarze przejeżdżali także 
przez nasze tereny. Niestety warszawscy korespondenci nie obeszli się z nami 
najlepiej.

XX wiek

Po II wojnie światowej w wielu 
miastach Polski odbywały się eg-
zekucje działaczy hitlerowskich. 
Starano się, by na stryczek tra-
fiali w miejscach, gdzie popełniali 
zbrodnie. 7 marca 1946 roku powi-
eszono Alfreda Schonfelda. Urodził 
się w 1921 roku w Makówcu. Był 
członkiem SS. Na karę śmierci ska-
zano go w Toruniu 4 grudnia 1945 
roku.

Drugim powieszonym był 
Gustaw Kunke. Urodził się 5 li-

stopada 1899 roku w Brzezinie. 
Był członkiem SA, a później SS. 
Świadczy to o tym, że z nazistami 
był związany bardzo długo. Trzecim 
skazańcem był Wilhelm Bretz-
ke urodzony w Dębowcu w 1893 
roku. Był członkiem nazistowskiej 
partii NSDAP oraz SS. Aresztow-
ano go późno, bo 7 lipca 1945 roku. 
Ostatnim skazańcem był Adolf 
Muller pochodzący z Wolskich Bud, 
członek SS.

(pw), fot. ilustracyjne

jowych zdecydowała się z row-
erami pod pachą przebiec przez 
tory tuż przed nadjeżdżającym 
pociągiem. Następnie wyścig dotarł 
do Dobrzynia nad Wisłą.

– A w Dobrzyniu wita nas p. 
komendant policji i miejscowi ko-
larze (jest ich zrzeszonych tego lata 
9-ciu, z nauczycielem szkoły pow-
szechnej na cele) i serce, i dziury 
w bruku, smród w rynsztokach 
i “Kikste!” zdumionych chałaciażów 
– czytamy w relacji Kuriera War-
szawskiego.

Wspomniani chałaciarze 
to określenie ubogich Żydów, 
którzy odziani byli w tradycyjne 
stroje i zajmowali drobnym ku-
piectwem. Słowo “Kikste” wspom-

niane w relacji pochodzi z języka 
judysz używanego przez Żydów 
w Polsce. Był to rodzaj pozdrowie-
nia dosłownie oznaczało “spójrz!” 
(na mnie).

Wyścig z Dobrzynia dotarł 
następnie do Płocka, Wyszogrodu 
i Warszawy. Do mety dojechało 
zaledwie 29 kolarzy. Najszybszy 
ostatni etap przejechał w ponad 
10 godzin! Wyścig miał charakter 
propagandowy. Zwycięzca wręczał 
prezydentowi Polski urnę w której 
znajdowała się woda z Bałtyku po-
brana przed startem pierwszego 
etapu. Miało to nawiązywać do 
odwiecznego prawa Polski do 
Bałtyku.

(pw)

Na terenie powiatu rypińskiego 
w 1918 roku działało zaledwie 19 
szkół. Było to słowo na wyrost, 
ponieważ szkoła mieściła się zazw-
yczaj w jednej z wiejskich chałup. Do 

1937 roku udało się oddać 18 now-
ych budynków szkół o 47 klasach. 
Pierwszy boom na szkoły zaistniał 
pod koniec lat 20., gdy koniunktura 
gospodarcza poprawiła się. Później 

przyszły trudne lata 30. Koniunk-
tura wróciła ok. 1936 roku. Jedną 
z gmin powiatu rypińskiego było 
Chrostkowo.

W 1937 roku kończono 
tam budowę 7-klasowej szkoły. 
Kosztowała ona 26 tys zł. 1 września 
uczniowie z Chrostkowa mogli 
wreszcie zasiąść w szkolnych iz-
bach, a nie pomieszczeniach wynaj-
mowanych od gospodarzy. Budynek 
liczył 7 izb. W tym samym czasie 
gmina zbierała materiały budow-
lane konieczne do budowy szkoły 
w Nowej Wsi. Wraz z budynkami 
gospodarczymi i mieszkaniami 
nauczycielskimi koszt inwestycji 
oszacowano na 15 tys. zł.

Budowa szkół w tym okresie 
była możliwa dzięki powołaniu 
w powiecie rypińskim Towarzyst-
wa Popierania Budowy Szkół 
Powszechnych. Gromadzone tam 
fundusze dofinansowywały in-
westycje w gminach. W ten sposób 
powiat rypiński mógł poszczycić 
się jedną z nowocześniejszych baz 
oświatowych w tamtym okresie.

(pw), fot. ilustracyjne

Przez nasze tereny wiódł frag-
ment czwartego, ostatniego dnia 
zawodów. Wyścigi kolarskie przed 
wojną wyglądały zupełnie inaczej 
niż dziś. Nie było ani służb tech-
nicznych jadących samochodami, 
ani bezpośrednich relacji. Etap 
trwał cały dzień i liczył sobie grubo 
ponad 200 km. Po drodze cykliści 

musieli liczyć się z osobliwymi 
przygodami:

– Zmienny jest los kolarza 
– czytamy w relacji Kuriera War-
szawskiego. – Wiedzę o  tem chytre 
gwoździe, złośliwe, przytajone 
w prochu szosy i oślizgłe ramy 
lśniących w kapuśniaku ścieżek. 
Wiedzą o tem ostre kamienie po 

pryzmach przydrożnych i chochliki 
siedzące w pękających łańcuchach 
i ramach.

Ostatni etap wyścigu rozpoczął 
się w Toruniu i biegł najpierw na 
południe do Nieszawy. Tam doszło 
do mrożącej krew w żyłach sce-
ny, gdy część sportowców mimo 
zamkniętych szlabanów kole-

Thomas Byles był jednym 
z siedmiorga dzieci pastora dra 
Alfreda Byles’a. Był wiec protes-
tantem, który odebrał staranne 
wykształcenie teologiczne. P odczas 
studiów na Oxfordzie przeszedł na 
wyznanie rzymsko-katolickie. To 
otworzyło mu drogę do studiów 
w Rzymie. W 1905 roku został ski-
erowany na parafię do miastec-
zka St. Helen, gdzie miał pozostać 
proboszczem prawdopodobnie do 
końca życia.

Plany zmieniły się z okazji we-
sela jednego z braci proboszcza. To 
on miał namówić duchownego do 
odbycia podroży do Ameryki, gdzie 
miała odbyć się uroczystość. Brat 
zapewnił księdzu bilety na nowocz-
esny transatlantyk – Titanic. Okręt 
był wyposażony w sale balowe, 
bary i luksusowe kajuty, ale także 

w kaplicę. Pasażerowie Titanica byli 
zróżnicowani na klasy od najbied-
niejszej – trzeciej, po bogatą pierwszą 
klasę. Msze odbywały się osobno 
dla każdej z klas. Proboszcz Byles 
sprawował posługę dla pasażerów 
drugiej klasy. Ostatnią odprawił 
w niedzielę 14 lutego. Był mroźny 

poranek, a niektórzy pasażerowie 
nie zdawali sobie sprawy, że to ich 
ostatni wschód słońca. Byles pod-
czas kazania mówił o duchowych 
łodziach ratunkowych, które każdy 
z nas może sobie zafundować, by 
trafić do Boga.

O 23.40 marynarze zauważyli 
oddalony zarys góry lodowej na 
horyzoncie. Mimo alarmu nie 
udało się zmienić kursu i uderze-
nie było nieuniknione. Bryła lodu 
rozpruła kadłub statku. Rozpoczęła 
się ewakuacja. Niestety na statku 
nie przewidziano wystarczającej 
liczby szalup ratunkowych. Probo-
szcza Bylesa dwukrotnie zaprasza-
no do szalupy ratunkowej, ale ten 
odmówił. Na pokładzie zajmował 
się asystowaniem pasażerom 
trzeciej klasy. Dla tych, którzy nie 
mieli szans na miejsce w szalupie 

pozostawała tylko modlitwa. Byles 
do samego końca słuchał spowiedzi, 
i wspólnie modlił się z pasażerami. 
Modlili się razem wyznawcy rożnych 
religii. “Bądźcie spokojni, dobrzy 
ludzie” – te słowa usłyszał pasażer, 
który ostatni widział żywego 
kapłana, zanim wskoczył do szal-
upy. Inna pasażerka – pani Mock-
lare w wywiadzie dla nowojorskiej 
gazety opowiadała o niezwykłym 
spokoju z jakim Byles modlił się na 
pokładzie. Spokój udzielał się in-
nym pasażerom.

Ojciec Byles utonął, a jego ciała 
nigdy nie odnaleziono. Był jedną 
z ponad 1500 ofiar tragedii. Brat 
proboszcza Bylesa zawarł ślub, 
a tuż po uroczystości para udała się 
do domu przebrać w żałobne stroje 
i z powrotem do kościoła, gdzie 
odbyło się nabożeństwo żałobne. 

Prasa amerykańska opisywała: 
“Weselne dzwony szybko zastąpiła 
melodia żałobnego marsza”. Brat 
i żona proboszcza: Katherine i Wil-
liam tego samego roku wsiedli 
na pokład innego transatlantyka 
i wyruszyli w długą podroż do 
Europy. Ich celem był Rzym. Podc-
zas spotkania z papieżem Piusem 
X proboszcza Thomasa Bylesa 
ogłoszono męczennikiem. Do dziś 
istnieje postulat ogłoszenia księdza 
świętym.

Innym księdzem, który do 
końca służył pasażerom tonącego 
statku, był Juozas Montvila. Był 
z pochodzenia Litwinem. On także 
zatonął, udzielając do końca posługi 
duchowej. Do dziś uważany jest na 
Litwie za bohatera.

(pw)

Nie tylko orkiestra
XX WIEK  Historia Titanica porusza ludzi do dziś. Podobno na pokładzie do samego końca grała or-
kiestra, ale te tragiczne chwile miały także innego, mniej znanego bohatera – ks. Thomasa Bylesa
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Nadzieja w kolorze lipna
LIPNO  W niedzielny i poniedziałkowy wieczór mieszkańcy miasta i goście oglądali w kinie Nawojka 
poczynania aktorskie samorządowców, nauczycieli, szefów jednostek, a nawet duchownego. Dochód z te-
gorocznych jasełek lipnowskich wyniósł 10.340 złotych. Scenarzystką była Katarzyna Malinowska, a reżyse-
rem Anna Sawicka-Borkowicz

Aktorzy-amatorzy zagrali 
w tym roku trzy razy. Dwa spek-
takle odbyły się w niedzielę i je-
den w poniedziałek. Sala była 
pełna, a bilety dały sumę 10.340 
złotych. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na organizację atrakcyj-
nych zajęć kulturalnych dla dzieci 
wypoczywających w mieście.

– Przedstawienie wesołe, 
przypominające o największym 
jak się okazuje wydarzeniu w na-
szym mieście w mijającym roku, 
czyli o zanieczyszczeniu wody 
bakterią z grupy coli – mówi pani 
Aneta. – Jeśli mam wybrać swoją 
gwiazdę tego przedstawienia to 

stawiam na Jarosława Milewskie-
go i jego przepełnioną autentycz-
nością rolę pijaczka.

Śpiewem zachwycił niewąt-
pliwie Daniel Świdurski. W tym 
roku przedstawienie bożonaro-
dzeniowe po lipnowsku pod ty-
tułem „Kolor nadziei” wymyśliła 
Katarzyna Malinowska. To jej wi-
zja najbardziej przypadła do gu-
stu komisji konkursowej. Spektakl 
był swoistym podsumowaniem 
lipnowskich wydarzeń roku ubie-
głego w nieco krzywym zwiercia-
dle, ale z nutą nadziei.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Z życia pacjentów

Bakteria w wodzie – problem w Lipnie

Z lipnowskiej Nowej przy muzyce na żywo

Jak u Bajora – naszy matek maleńkie mieszkanka

Gosposia na dobre i złe

Z szarego życia lipnowian
Mistrzowski wokal 
Daniela Świdurskiego



Kupię/Sprzedam

Krajżega+silnik 55 Kw, betoniarka 250L. 
Tel. 54 289 73 47

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

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

RÓŻNE

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

Praca

Kurs niemieckiego od podstaw dla opie-
kunek w Wąbrzeźnie! Po kursie praca. 
Promedica24 zaprasza – pierwsze zajęcia 
już w lutym, po kursie praca gwarantowa-
na! Tel. 519 690 440

Usługi

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

Auto-Moto

Sprzedam Opel Kadet 14 kat. Tel. 607 
875 009. Cena do uzgodnienia

Drewno/Węgiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto-Moto

Różne

Usługi

Praca

Drewno/Węgiel

R E K L A M A  W  C L I

TEL.608 688 587
Z A D Z W O Ń

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Kupię/Sprzedam
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Bagatelka na scenie
GMINA LIPNO  7 lutego młodzi aktorzy z jastrzębskiej grupy teatralnej „Bagatelka” wystawili „Szopkę no-
woroczną”. Organizatorką spotkania świątecznego była szefowa gminnej biblioteki publicznej Ewa Rozen

Sala kominkowa urokliwego 
pałacyku w Jastrzębiu w środowy 
wieczór wypełniła się po brzegi 
widzami spragnionymi teatralnych 
emocji i pasjonatami lokalnych ta-
lentów aktorskich najmłodszego 
pokolenia.

– Przyszliśmy podziwiać de-
biut sceniczny naszych dzieci 
– zdradzają rodzice i przyjaciele 
młodych aktorów. – Emocje są 
duże, trema trochę też, ale spek-
takl jest przepiękny, występy bar-

dzo się nam podobają. To dosko-
nały pomysł i na zaprezentowanie 
naszych małych gwiazdeczek, i na 
zakończenie okresu świąteczno-
noworocznego.

Na scenie pojawiły się dzie-
ci z grupy teatralnej „Bagatelka”, 
a wśród gości byli samorządowcy 
z członkiem zarządu wojewódz-
twa Anetą Jędrzejewską, przewod-
niczącym rady powiatu w Lipnie 
Rafałem Wiśniewskim i sekreta-
rzem gminy Lipno Krzysztofem 

Milakiem na czele. Nie zabrakło 
nauczycieli ze szkół gminy Lipno, 
bibliotekarzy i licznie przybyłych 
miłośników teatru „Bagatelka” 
z Jastrzębia. Ewa Rozen z miej-
scowymi bibliotekarkami czuwała 
nad przebiegiem spotkania, goście 
nagradzali owacjami talenty ak-
torskie i wokalne, a sala komin-
kowa napawała zgromadzonych 
ostatnimi rytmami świąteczno-
noworocznej atmosfery.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
Było wyraziście

Bardzo anielsko

Trochę diabelsko

Widzowie nie kryli podziwu dla młodych aktorów Dla pięknego śpiewu

Publiczność bawila się wspaniale Profesjonalizm zbierał owoce
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Nagrodzili prymusów
KIKÓŁ  7 lutego w Szkole Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole odbyły się apele 
w klasach IV-VII szkoły podstawowej i klasach II i III gimnazjalnych

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Na apelach podsumowano 
efekty pracy w I semestrze roku 
szkolnego 2017/2018. Uczniowie 
klas gimnazjalnych, którzy uzy-

skali najwyższe wyniki w nauce, 
a także uczniowie, którzy osią-
gnęli sukcesy sportowe, otrzy-
mali od wójta gminy Kikół Józe-

fa Predenkiewicza stypendia.

(ak)
 fot. nadesłane

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kikole 
ze średnią ocen 4,75 i wyżej: 

Klasa IV a
Mikołajczyk Martyna – 4,9
Rączkiewicz Jakub – 4,9
Komorowska Izabela – 4,9
Hass Gabriela – 4,8
Malinowski Filip – 4,8

Klasa IV b
Jackowski Jakub – 5,18
Redmerska Antonina – 5,0
Szymańska Eliza – 5,0 
Znaniecki Fabian – 5,0 
Nadolny Sebastian – 4,9
Krakowski Wiktor – 4,9
Agacińska Alicja – 4, 81

Klasa V a 
Korbecki Jakub – 5,27
Korbecka Aleksandra – 5,18
Dykowska Alicja – 4,91

Klasa V b 
Kopycińska Aleksandra – 5,45 
– najwyższa średnia w szkole
Kozłowski Szymon – 5,18

Klasa VI a
Mikołajczyk Wiktoria – 4,7

Klasa VI b
Lewandowska Zuzanna – 4,92
Mikołajczyk Alicja – 4,83
Ziółkowska Malwina – 4,83
Znaniecka Amelia – 4,83

VII a
Bonowicz Oliwia – 4,93

VII b
Znaniecka Natalia – 5,0

Klasy gimnazjalne, 
uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej 

Klasa II c 
Marcinkowski Igor Wiktor – 5,0 
Piotrowska Zuzanna – 5,0
Wysocka Wiktoria – 5,0
Choromańska Oktawia Natalia – 5,0
Choromańska Marta – 5,0
Szupska Patrycja – 4,93
Wysakowska Aleksandra – 4,93
Nadrowska Katarzyna Kinga – 4,86 
Mazurkiewicz Adrianna – 4,7

Klasa III c
Nina Górczyńska – 5,07
Alicja Pawłowska – 4,78
Jakub Łukiewski – 4,78
Alicja Szymańska – 4,92 
Paulina Hass – 4,92 

Klasa III b
Wróblewska Marianna – 4,9

Nina Górczyńska z klasy III c z najwyższą średnią ocen w klasach 
gimnazjalnych 5,07 odbiera stypendium z rąk wójta Józefa Predenkiewicza

Uczniowie klas gimnazjalnych i uczniowie, którzy osiągnęli 
sukcesy sportowe w chwile po otrzymaniu stypendiów
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Wielki bal na dwie okazje
SKĘPE  W minioną niedzielę w ośrodku wypoczynkowym „Jawor” w Skępem bawiły się dzieci z przed-
szkola „Pod lipami” w Wiosce. Okazja była podwójna, a więc i zabawa huczna. – Dzisiaj dzieci bawią się na 
balu choinkowym, ale również, zgodnie z naszą tradycją, świętują dzień babci i dziadka – mówi dyrektor 
Małgorzata Grzywińska

W niedzielę do „Jawora” przy-
były całe rodziny przedszkolaków 
z Wioski. Rodzice, bo chcieli podzi-
wiać umiejętności swoich pociech 
i towarzyszyć w zabawie karna-
wałowej, dziadkowie – bo świę-
towano na ich cześć, a przyjaciele 
i rodzeństwo po to, aby dodawać 
otuchy.

– Dziadkowie to najważniejsi 
ludzie w naszym życiu, dają nam 
wielką miłość i słodycze, i zawsze 
mają dla nas czas – mówiły zgod-

nie przedszkolaki, a wtórowali im 
samorządowcy z burmistrzem 
Piotrem Wojciechowskim i prze-
wodniczącym rady miejskiej Ry-
szardem Szewczykiem na czele.

W podniosłej uroczystości 
uczestniczyli licznie przybyli go-
ście. Nad merytorycznym i arty-
stycznym przygotowaniem milu-
sińskich czuwały przedszkolanki, 
a za dobrą zabawę odpowiedzial-
ność wzięli zawodowi wodzireje.

Tańcom nie było końca, bo-

wiem z głośników płynęły naj-
modniejsze rytmy tego sezonu, 
a wyborni artyści na parkiet wy-
ciągali nawet najbardziej leniwych 
uczestników imprezy. Niedzielne 
spotkanie przerodziło się w praw-
dziwy bal, na stołach królowały 
same pyszności, a w sercach babć 
i dziadków duma i radość.

Patronem medialnym wyda-
rzenia tradycyjnie już był tygo-
dnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Dobry humor nie opuszczał dzieci

Podziw se strony dziadków

Wielopokoleniowy taniec z wnukami

Szczere życzenia od milusińskich

Były kwiaty dla babć

Oczekiwanie na wielką chwilę

Ogniste rytmy na parkiecie

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Tłuchowia z tarczą
Od sukcesów 2018 rok zaczęli piłkarze Tłuchowii, zaj-
mując II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
w Drobinie.

Piłka nożna

Wygrana w Chełmży
10 lutego UKS Mustang Wielgie wziął udział w II Turnieju Piłki Nożnej Halowej 
Kobiet „LEGIA CUP”. W Chełmży rywalizowało 8 zespołów (w tym dwie drużyny 
UKS-u: starsza i młodsza).

Piłka nożna

Zawodnicy GZS Tłuchowia 
stanęli do rywalizacji z dwuna-
stoma drużynami z powiatów 
lipnowskiego, żuromińskiego, 
sierpeckiego, włocławskiego, 
ciechanowskiego i płońskiego. 
Tłuchowia po awansie do półfi-
nału pokonała SMS Włocławek 
i z wynikiem 1:0 przeszła do 
finału. Nasi zawodnicy w koń-
cowym meczu z gospodarzami 
przegrali 1:6. Nagrodą za drugie 
miejsce był puchar oraz dyplom 

uczestnictwa w rozgrywkach.
W turnieju piłki halowej 

w Gąbinie brała również udział 
drużyna seniorów Tłuchowii. 
Zawodnicy wywalczyli czwarte 
miejsce, rywalizując z szesnasto-
ma zespołami. Przypomnijmy, że 
sezon 2016/2017 to dla drużyny 
seniorów Tłuchowii dobra passa. 
W ligowych rozgrywkach Kujaw-
sko-Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej zdobyli III miejsce.

(mb-g), fot. archiwum

To już kolejny turniej, z któ-
rego nasze dziewczęta przywio-
zły pierwsze miejsce. Kolejność 
drużyn: 1. UKS Mustang Wielgie 
I 2. Tucholanka Tuchola 3. Fuks 
Wielowicz 4. UKS Mustang Wiel-
gie II 5. Unifreeze Górzno 6. Legia 
Chełmża 7. Gwiazda Toruń 8. KKP 
Bydgoszcz. Nasze piłkarki przy-
wiozły też liczne nagrody indy-

widualne i zespołowe. Najlepszą 
bramkarką została Aleksandra 
Olkiewicz z UKS-u. Gole dla Mu-
stanga strzelały: Paulina Szcze-
paniak – 6, Anita Maćkiewicz – 4, 
Ewelina Czubakowska – 4, Mag-
dalena Żebrowska – 3, Monika 
Pikos – 3, Martyna Fydryszew-
ska, Zuzanna Jaskuła i Magdale-
na Przyborowska – po 1.

Oprócz strzelczyń goli 
w składzie UKS-u zagrały: Anna 
Żebrowska, Aleksandra Olkie-
wicz, Kinga Marchlewska, Julia 
Wilińska, Aleksandra Kamińska, 
Marta Andrzejewska, Oliwia 
Lejmanowicz, Nikola Detmer, 
Patrycja Rybczyńska, Izabela 
Kwiatkowska, Agata Raczkowska. 
Zarząd klubu UKS Mustang Wiel-
gie wraz z zespołem chce ser-
decznie podziękować za dotację 
i wsparcie finansowe Urzędowi 
Gminy Wielgie na czele z wój-
tem Tadeuszem Wiewiórskim. 
Sezon halowy dziewczęta z UKS
-u zakończą u siebie w ostatnim 
turnieju przed rundą wiosenną, 
który rozegrany zostanie w hali 
sportowej przy Zespole Szkół im. 
Romualda Traugutta w Lipnie 
18 lutego w niedzielę od godz. 
10.00.

(ak), fot. nadesłane

Jako pierwsi w walce o mi-
strzostwo DLF zaprezentowa-
li się piłkarze Terazlipno. Mimo 
nie najlepszego początku meczu 
z OSP Dobrzyń (0:1 po 10 minu-
tach) ostatecznie to lipnowianie 
odnieśli przekonywujące zwy-
cięstwo 7:2. Po tym meczu szans 
na wygranie ligi nie miało już FC 
Wielgie, a Gmina Lipno musiała 
swój mecz wygrać. Chwilę później 
sytuacja i tak się wyjaśniła, bo FC 
Wielgie nie stawiło się na mecz 
z zespołem ZEWiK-u i sędziowie 
odgwizdali walkower. Tym samym 
ZEWiK zanotował 6. zwycięstwo 
w lidze i z 19 punktami okazał się 
najlepszą drużyną spośród zespo-
łów dobrzyńskich.

W ostatnim spotkaniu Gmina 
Lipno od początku zdecydowanie 
ruszyła na rywali. Już w pierw-
szej minucie bramkarza Fanaticu 
pokonał Borkowski i tytuł mi-
strzowski był na wyciągnięcie ręki. 
Zadania wcale nie miał zamiaru 
ułatwiać Fanatic i za sprawą Stat-
kiewicza na tablicy wyników po-
jawił się remis. Od 12 minuty swój 
marsz po zwycięstwo rozpoczęła 
jednak Gmina Lipno, której kon-
sekwentna gra przynosiła kolejne 
bramki. Ostatecznie mecz zakoń-
czył się wynikiem 5:1, dzięki cze-
mu Gmina Lipno okazała się naj-
lepszą drużyną Dobrzyńskiej Ligi 
Futsalu w sezonie 2017/2018. Ze-

spół z Lipna przez całe rozgrywki 
dawał przykład dobrej organizacji 
i zaangażowania, stawiając się na 
wszystkich meczach w najlicz-
niejszych składach.

W związku z wycofaniem 
w trakcie sezonu drużyn Oriona 
oraz Wisły część meczów musia-
ła zostać anulowana, częściowo 
przyznawano też walkowery. Naj-
więcej goli w sezonie (15) zdoby-
li: Kamil Markowski (Terazlipno), 
Paweł Rzęsiewicz (OSP Dobrzyń) 
i Juliusz Habasiński (Fanatic). Po-
nieważ to drużyna Markowskiego 

zajęła najwyższe miejsce w tabe-
li, to statuetka króla strzelców 
powędrowała właśnie do niego. 
Nie zmienia to jednak faktu, że 
uznanie za skuteczność i wyso-
kie umiejętności piłkarskie należą 
się całej trójce. Dodajmy też, że 
w szóstce najlepszych strzelców 
ligi znalazło się aż 5 zawodników 
z Dobrzynia: wspomniani wcze-
śniej Rzęsiewicz i Habasiński oraz 
Patryk Laskowski (ZEWiK), Łukasz 
Olewiński i Patryk Olewiński (obaj 
OSP), którzy zdobyli po 12 goli.

Poza statuetką króla strzel-

ców wręczono także nagrody dla 
najlepszego bramkarza, którym 
został Mateusz Narczewski (Tera-
zlipno) oraz najlepszego zawod-
nika – Mateusz Przybyszewski 
(FC Wielgie). Wyróżniono także 
najstarszego zawodnika wystę-
pującego w lidze – Jana Bartcza-
ka z Gminy Lipno. Dyplomy dla 
wszystkich drużyn, medale dla 
trzech najlepszych ekip, statuetki 
dla wyróżniających się zawodni-
ków oraz puchar dla zwycięzców 
wręczył burmistrz Jacek Waśko. 
Organizatorzy dziękują zawodni-

kom wszystkich drużyn za udział 
w rozgrywkach i sportowe emo-
cje, których dostarczali przez cały 
sezon.

Statystyki:
• Liczba spotkań: 43
• Liczba goli: 335
• Średnia goli na mecz: 7,8
• Najwięcej zwycięstw: 
8 (Gmina Lipno i Terazlipno)
• Najwięcej porażek: 
11 (Wisła Główina Sobowo)
• Najmniej zwycięstw: 
1 (Wisła Główina Sobowo)
• Najmniej porażek:
1 (Gmina Lipno)
• Najwięcej remisów: 
3 (Gmina Lipno)
• Najmniej remisów: 
0 (Fanatic, Wisła)
• Najwięcej zdobytych bramek: 
57 (Terazlipno, OSP Dobrzyń)
• Najwięcej straconych bramek: 
76 (Wisła Główina Sobowo)
• Najmniej zdobytych bramek: 
22 (Wisła Główina Sobowo)
• Najmniej straconych bramek: 
30 (Terazlipno)
• Najwięcej bramek w jednym me-

czu: 18 (OSP Dobrzyń – Wisła 16:2)
• Najmniej bramek w jednym me-

czu: 2 (FC Wielgie – Terazlipno 1:1)

W sezonie 2017/2018 w DLF wy-
stąpiło 111 zawodników, z których 
60 wpisało się na listę strzelców.

Tekst i fot. (ak)

Gmina Lipno wygrała DLF
PIŁKA NOŻNA  Zakończyły się rozgrywki VIII edycji Dobrzyńskiej Ligi Futsalu. 10 lutego w Dobrzyńskim 
Centrum Sportu i Turystyki rozegrano ostatnią kolejkę, w której lider – Gmina Lipno odniósł ósme zwy-
cięstwo w sezonie i zapewnił sobie końcowy tryumf

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL


