
Rok pełen inwestycji
Gmina Chrostkowo zaplanowała 
budżet na nowy rok. O ambitnych 
planach inwestycyjnych i o tym, co 
w najbliższych miesiącach ma się 
zmienić dla mieszkańców opowia-
da wójt Mariusz Lorenc. Rozma-
wiała Natalia Chylińska-Żbikowska
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Budżet w bólach
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Aż czterech posiedzeń i wielu godzin 
dyskusji potrzeba było, by wypracować kompromis w sprawie 
budżetu miasta i gminy na 2018 rok. Plan finansowy został przy-
jęty, ale tylko 8 głosami za. Ponownie nie zabrakło burzliwej po-
lemiki
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Chrostkowo Tłuchowo
Miliony na oświatę 
i pomoc społeczną
Tłuchowscy radni zaakceptowa-
li projekt uchwały budżetowej na 
2018 rok. Wiadomo już na jakie 
inwestycje zostaną przeznaczone 
gminne pieniądze. Samorząd dys-
ponuje ponad 24 mln złotych

str. 4str. 3

PowiatLipno/Powiat
Zakład transportu 
ma już rok
29 grudnia 2016r. został oficjal-
nie otwarty, a od 1 grudnia 2017r. 
świadczy swoje usługi Powiatowy 
Zakład Transportu Publicznego. We 
wtorek 9 stycznia była więc okazja 
do świętowania

Zawieszą kolejny 
oddział szpitala?
Decyzja o zawieszeniu działania 
oddziału dziecięcego Szpitala Lip-
no rozbudziła niepokój w miesz-
kańcach powiatu. Ich dzieci zostały 
bez dostępu do pomocy medycznej 
świadczonej na miejscu...
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Lipno/Wielgie
Uwaga na telefonicznych 
naciągaczy!
Do mieszkańców naszego regionu 
dzwonią osoby proponujące książ-
ki telefoniczne, za które zapłacić 
trzeba 77 złotych. Proceder nie ma 
nic wspólnego z działalnością fir-
my Orange...

Skępe

Dożywocie 
dla mordercy?
Makabryczna zbrodnia wstrząsnęła regionem w ostat-
nich dniach minionego roku. Dawid R. już siedzi 
w areszcie. 67-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi 
mu od 8 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.

Przypomnijmy, że ciało 54-
letniego mężczyzny w jego domu 
znalazła spokrewniona z nim ko-
bieta, która od razu zawiadomiła 
mundurowych. 67-letni sprawca 
mieszkał w drugiej części bara-
ku mieszkalnego ofiary. Gdy na 
miejscu zjawiła się zaalarmowana 
policja, mężczyzna wciąż znajdo-
wał się w swojej części baraku. 
Na miejscu znaleziono również 
narzędzie zbrodni, które zabez-
pieczono. Wiadomo, że motywem 
mogły być pieniądze. Na dodatek 
obaj mężczyźni pili wcześniej ra-
zem alkohol. Sprawą zajęła się 
lipnowska prokuratura.

– 30 grudnia 2017 roku Da-
widowi R. przedstawiono zarzut, 
że w nocy z 28 na 29 grudnia 2017 
roku w Skępem działając z zamia-

rem bezpośrednim pozbawie-
niem życia Jerzego Ż., uderzył go 
nożem w okolicę lewej przedniej 
części klatki piersiowej. To spo-
wodowało wykrwawienie się po-
krzywdzonego i w konsekwencji 
jego zgon – mówi prok. Wojciech 
Fabisiak, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej we Włocławku.

Na wniosek prokuratora Sąd 
Rejonowy w Lipnie 30 grudnia 2017 
roku zastosował wobec Dawida R. 
środek zapobiegawczy w postaci 
aresztowania na trzy miesiące. 
Obecnie wykonywane są dalsze 
czynności w sprawie zmierzające 
do wyjaśnienia wszystkich oko-
liczności czynu.

(ak)
fot. archiwum

Pierwsze posiedzenie wspól-
ne wszystkich komisji rady miasta 
w celu omówienia budżetu na ten 
rok odbyło się w połowie grudnia 
2017r. W okresie międzyświątecz-
nym samorządowcy przymierzyli 
się do uchwalenia planu finanso-
wego na sesji. Mimo kilku godzin 
dyskusji na sesji nie udało się to 
i jak mogliście przeczytać w po-
przednim CLI, obrady przerwano 
i odroczono już na styczeń br. Po-
przedziła ja druga komisja wspólna 
(4 stycznia). Wreszcie decydująca 
batalia pomiędzy burmistrzem 
i radnymi odbyła się we wtorek 9 
stycznia. Znowu było gorąco.

Wprowadzili poprawki
Opozycyjna większość rady 

na każdym kroku przekonuje, że 
nie godzi się na zbytnie zadłużanie 
miasta i gminy. Dlatego zdaniem 
rajców konieczne było poszukiwa-
nie oszczędności. Dokonano więc 
szeregu korekt. Z części zadań 
w ogóle zrezygnowano, finansowa-

Projekt budżetu przyjęto po dwóch posiedzeniach komisji wspólnych 
i dwóch sesjach RM

nie innych ograniczono. Niektóre 
środki zostały przesunięte na inne 
inwestycje. Tym sposobem uzbie-
rało się ponad 2,1 miliona złotych. 
Dzięki temu deficyt wyniesie 10,2 
mln zł, a nie ponad 12 mln zł. Jest 
też druga strona medalu, bo zarzu-
cono m. in. udział w projekcie TBS, 
czyli budownictwa socjalnego. Nie 
będzie nowego auta na potrzeby 
urzędu, czy pełnowymiarowej re-
witalizacji parku miejskiego przy 
ul. Nawojki. Pieniędzy zabrakło 
również na oświetlenie na trasie 
Szpiegowo-Grochowalsk, czy na 
system monitoringu w mieście (ka-
mery będą, ale mniej – red.).

Za drogi ŻAK?
Wątpliwości przewodniczące-

go RM wzbudził wzrost nakładów 
na Dobrzyński Dom Kultury ŻAK. 
– Skąd nagle podniesienie budżetu 
domu kultury o 100 tysięcy? Z cze-
go wynika taka decyzja? – pytał na 
sesji Jerzy Żurawski.

Do sprawy odniosła się obecna 

na obradach Renata Chęcka, dyrek-
tor ŻAKA. Wyjaśniła, że planowane 
jest zatrudnienie na etat jednego 
pracownika-animatora. – Z jed-
nej strony słyszymy zarzuty, że na 
wsiach nic się nie dzieje, z drugiej 
nie ma pieniędzy na etatowego 
pracownika i od wielu lat muszę 
robić wszystko sama. Robimy tyle, 
ile tylko możliwe, ale potrzebne są 
dodatkowe ręce do pracy. Budżet 
domu kultury jest większy tak-
że dlatego, że ujęte zostały w nim 
imprezy oraz potrzebne są drobne 
remonty i doposażenie – wytłu-
maczyła Chęcka.

„Logika idioty”?
Nie trzeba było długo czekać, 

by na sali zawrzało i dyskusja przy-
brała ostrzejszy obrót. Na pytania 
o zasadność autopoprawek od rad-
nej Ewy Tomczyk odpowiedziała 
wiceprzewodnicząca Jadwiga Gru-
dzińska. – Obcięliśmy część wy-
datków, a to i tak za mało. Nie stać 
nas na tyle zadań i tym bardziej 
na takie zadłużanie gminy. Chce-
my merytorycznej dyskusji, ale 
z burmistrzem nie ma na to szans. 
W stosunku do nas używa określeń 
takich jak: „zamknij się baranie”, 
czy „logika idioty”. To nie przystoi 
nikomu, a już tym bardziej burmi-
strzowi. W trosce o gminę nie zga-
dzam się na jej zadłużanie – pero-
rowała Grudzińska.

Dokończenie na str. 3



– Przeczytałem artykuł w CLI 
„Wkręceni w telefon” i bardzo 
ucieszyłem się, że wreszcie ktoś 
poruszył ten temat i odważył się 
zająć tego typu naciągaczami – 
mówi pan Stanisław z Czarnego. 
– Ja mam 90 lat. Jestem abonen-
tem Orange, czyli byłej Telekomu-
nikacji Polskiej i właśnie na mój 
telefon stacjonarny zadzwonił 
przed kilkoma dniami mężczyzna 
o barytonowym głosie informu-
jąc mnie, iż będzie rozwoził książ-
ki telefoniczne. Trzeba przygoto-
wać 77 złotych. Po tej informacji 
szybko rozłączył się. Mam czekać 
na kuriera. Ja już postanowiłem, 
że oszukać się nie dam i do domu 
żadnego kuriera nie wpuszczę i 77 
złotych za książkę nie zapłacę. To 
jest oszustwo, bo skontaktowa-
łem się z firmą Orange i wiem już, 
że oni w ogóle książek nie sprze-
dają. Proszę ostrzec innych abo-
nentów, żeby nie dali się nabrać.

Wkręcani też 
w książki telefoniczne
O podobnym procederze po-

informowali nas również inni Czy-
telnicy. Okazuje się, że abonenci 
myśląc, iż rozmawiają ze swoją 
telekomunikacją czyli obecnie 
Orange, potwierdzają chęć publi-
kowania swoich danych w książ-
kach telefonicznych i decydują się 
na otrzymanie spisu w wydaniu 
papierowym. Wynika to zwykle 
z przyzwyczajenia, bo przez lata 
Telekomunikacja Polska wydawa-
ła papierowe książki telefoniczne 
ze spisem numerów telefonów 
z danego województwa i dostar-
czała je swoim abonentom nieod-
płatnie. Co jakiś czas, np. co kilka 
lat abonenci książkę otrzymywali 

i mieli pod ręką wykaz numerów. 
Na przyzwyczajeniu żerują obec-
nie firmy drukujące książki tele-
foniczne i sprzedające je za grube 
pieniądze. Zdarza się, że po szyb-
kiej rozmowie telefonicznej, jak 
opowiada pan Stanisław z Czar-
nego, przyjeżdża kurier z książką 
i żąda wprost za nią pieniędzy, 
argumentując tym, iż została ona 
zamówiona, a odmowa zapłaty 
będzie wiązała się z kosztami za 
dojazd albo windykacją.

– Orange Polska nie propo-
nuje swoim klientom odpłatnych 
książek telefonicznych – wyjaśnia 
rzecznik prasowy Orange Woj-
ciech Jabczyński.

Przestrzegamy więc, iż ja-
kakolwiek oferta dostarczenia 
książki telefonicznej na pewno 
nie pochodzi od operatora te-
lekomunikacyjnego. Warto więc 
rozmowy takie przerywać, a już 
na pewno nie należy podawać da-
nych osobowych, adresu ani wy-
rażać zgody za zakup książki, jeśli 
nie chce się stracić kilkudziesięciu 
złotych.

Prewencja za droga
– Ja nawet zadzwoniłem do 

Orange i poprosiłem pracowni-
ka, żeby razem z rachunkiem za 
telefon przysyłali swoim abo-
nentom takie ulotki z informa-
cją, iż oni nie sprzedają książek 
telefonicznych, ale usłyszałem, 
że to za duże koszty – mówi pan 
Stanisław. – Przeczytałem w CLI 
o panu Janie, że do tematu wró-
cicie i zwracam się z prośbą, żeby 
i tę sprawę naciągania przez te-
lefonów na niepotrzebne wydatki 
nagłośnić.

Czujności i poprawnej posta-

wy gratulujemy panu Stanisła-
wowi z Czarnego. Każdy bowiem, 
kto otrzyma telefoniczną ofertę 
powinien, jeśli rozważa z niej sko-
rzystać, skontaktować się ze swo-
im operatorem i zapytać, czy to 
rzeczywiście jego pracownik pro-
pozycję taką złożył. Nie uczynił 
bowiem tego pan Jan, o którym 
pisaliśmy na początku grudnia. 
Przypomnijmy, iż nasz Czytelnik 
telefonu stacjonarnego nie miał 
już od półtora roku, a pod koniec 
listopada otrzymał ostateczne 
wezwanie do zapłaty 349 złotych 
na rzecz Telekomunikacji Stacjo-
narnej, a jego dług cały czas rósł, 
bo umowy nie można było roz-
wiązać przed terminem.

Abonament mimo 
braku telefonu
– Jestem załamany, bo prze-

cież 350 złotych to dużo pieniędzy, 
a tutaj jeszcze muszę je zapłacić 
za nic – nie krył zdenerwowania 
interweniujący u nas pan Jan.

Pan Jan telefon stacjonarny 
miał w domu od lat ’80. Przez te 
wszystkie lata przyzwyczaił się, 
że obsługuje go Telekomunikacja 
Polska i nawet kiedy już nastąpiła 
zmiana na Orange, przyzwyczaje-
nie pozostało i u naszego Czytel-
nika, i u wielu abonentów stacjo-
narnych. Konsultantka podając 
nazwę, już wzbudziła zaufanie, 
bo nie doprecyzowała, że to nowa 
firma, że Telekomunikacja Sta-
cjonarna to inny operator, poza 
tym sama wiedza telefonującej, 
że teraz abonament jest wysoki, 
a można go zmniejszyć działa na 
abonentów uspokajająco.

Umowa zamiast oferty
– Kurier przywiózł te doku-

menty, podpisałem i wziąłem 
się do przeczytania tego nowego 
abonamentu – wspomina pan 
Jan. – Już kiedy otworzyłem, zo-
baczyłem, że to inne logo niż mo-
jego operatora i że oprócz regu-
laminu mam umowę. Zamarłem. 
Przyszło mi do głowy, że zostałem 
oszukany. Tyle w telewizji słyszy 
się o tych oszustach, ale ja nigdy 
nie dałem się naciągnąć. Telefo-
nicznie nie rozmawiam z różny-
mi konsultantami proponującymi 
pokazy, sprzedaż czy prezenty, 
zwyczajnie się rozłączam. Tutaj 
zwiodła mnie nazwa i ta wiedza 
telefonistki. Byłem święcie prze-
konany, że jakieś zmiany w opła-
tach za telefon wprowadzili.

Lampka ostrzegawcza zapa-
liła się bardzo szybko w głowie 
pana Jana i jego żony. Nazajutrz 
po otrzymaniu umowy od nowej 
dla nich firmy, czyli Telekomu-

nikacji Stacjonarnej udali się do 
punktu swojego operatora, czyli 
obecnie Orange, dawniej Teleko-
munikacja Polska. Tam otrzymali 
potwierdzenie, że to pismo po-
chodzi z konkurencyjnej firmy. Po 
analizie sytuacji zdecydowali, iż 
z telefonu stacjonarnego w ogóle 
zrezygnują. Zakupili telefon ko-
mórkowy, żeby było taniej i bez 
problemów, złożyli wypowiedze-
nie telefonu stacjonarnego, pod-
pisali deklaracje niezbędne do 
działań operatora w kontaktach 
z innymi firmami telefoniczny-
mi korzystającymi lub chcący-
mi korzystać z linii telefonicznej 
i uznali sprawę za załatwioną.

– Telefon stacjonarny był 
w naszym domu od lat i pewnie 
byłby do tej pory, gdyby nie ta 
sprawa – mówi pani Grażyna. – 
To było najlepsze wyjście i zrezy-
gnowaliśmy z telefonu. Mieliśmy 
pewność, że wszystko zostało 
załatwione jak należy. Aż do dnia, 
gdy dostaliśmy wezwanie do za-
płaty ogromnej kwoty. Ja nie ro-
zumiem, jak można płacić za coś, 
z czego nie można korzystać. 

Ostateczne przedsądowe we-
zwanie do zapłaty pan Jan dostał 
na początku grudnia. Termin do 
zapłaty wyznaczono na 15 grud-
nia. Jeśli nie zmieściłby się w tym 
terminie, doszłyby koszty wy-
liczone szczegółowo i mrożące 
krew w żyłach.

Sukces naszej interwencji
Zajęliśmy się sprawą, a o za-

skakującym przebiegu interwen-
cji informowaliśmy naszych Czy-
telników w grudniu w artykule 
„Wkręceni w telefon”. My jednak 
nie odpuszczaliśmy i pomimo 
licznych odmów przychylenia 
się do anulowania umowy i kwo-
ty do zapłaty słaliśmy pytania 
i dokumenty naszego Czytelnika 
i wreszcie osiągnęliśmy sukces.

– W związku z nadesłany-
mi skanami dokumentów spół-
ka ustaliła rozwiązanie umowy, 
a faktury począwszy od listopada 
2016 roku do grudnia 2017 grud-
nia zostały przez nas anulowane 

– poinformowała nas Danuta Za-
myłka, konsultant ds. reklamacji 
Telekomunikacji Stacjonarnej. 
– Po uwzględnieniu korekty na 
koncie abonenta pozostaje do za-
płaty kwota 77,60 złotych.

Telekomunikacja Stacjonarna 
dała się wreszcie przekonać nam 
na rozwiązanie umowy i anulo-
wanie opłat od chwili zlikwidowa-
nia w mieszkaniu naszego Czytel-
nika łącza telefonii stacjonarnej, 
czyli od końca października 2016 
roku. Mało tego, chcąc wykazać 
dobrą wolę, spłatę kwoty rozło-
żyli na dwie raty. Do 31 stycznia 
pan Jan ma zapłacić 39 złotych, 
a do 28 lutego 38, 80 złotych.

Kiedy był telefon, 
można było dzwonić
– Zadłużenie abonenta zosta-

ło rozłożone na dwie raty, spółka 
nie wyraziła zgody na całkowite 
umorzenie, ponieważ abonent 
miał możliwość wykonywania 
połączeń do 31 października 2016 
roku, a korzystanie lub nieko-
rzystanie z usług wynikających 
z warunków zawartej umowy 
leży w gestii abonenta – wyjaśnia 
Agata Sowińska z Telekomunikacji 
Stacjonarnej. – To, że abonent nie 
generował połączeń, nie zwalnia 
go z opłat dotyczących zamówio-
nych usług dodatkowych.

Wystąpiliśmy do Telekomu-
nikacji Stacjonarnej jeszcze o wy-
danie decyzji administracyjnej 
w tej sprawie, bo tylko od takowej 
przysługiwać będzie abonentowi 
przewidziane polskim prawem 
odwołanie i możliwość wystąpie-
nia na drogę sądową.

Póki co nasz Czytelnik zapła-
cić będzie musiał, zgodnie ze sta-
nowiskiem firmy 77,60 złotych. 
Nasza interwencja zaowocowała 
więc umorzeniem 292,46 złotych. 
Jedno jest pewne, że pan Jan 
ani jego żona nigdy nie przyjmą 
żadnej propozycji złożonej tele-
fonicznie, a każdą umowę będą 
czytać kilka razy przed jej podpi-
saniem.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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uwaga na telefonicznych naciągaczy!
LiPno/WieLgie  Do mieszkańców naszego regionu dzwonią osoby proponujące książki telefoniczne, 
za które zapłacić trzeba 77 złotych. Proceder nie ma nic wspólnego z działalnością firmy Orange, czyli 
dawnej Telekomunikacji Polskiej, która obecnie żadnych książek telefonicznych nie oferuje swoim abo-
nentom
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Zawieszą kolejny oddział szpitala?
LIPNO/POWIAT  Decyzja o zawieszeniu działania oddziału dziecięcego Szpitala Lipno rozbudziła niepokój 
w mieszkańcach powiatu. Ich dzieci zostały bez dostępu do pomocy medycznej świadczonej na miejscu. 
Tymczasem problem naszej lecznicy może okazać się znacznie szerszy. Zagrożony jest kolejny oddział

R
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– „Komu zależy na likwidacji 
szpitala w Lipnie? Z powodu niedo-
boru kadr zamykane są oddziały: 
dziecięcy, ginekologiczno-położ-
niczy. Z uwagi na brak anestezjo-
logów nie będzie można przepro-
wadzać najprostszych zabiegów. 
Zarówno starosta jak i prezes szpi-
tala nie widzą problemu” – wiado-
mość o takiej treści wpłynęła na 
skrzynkę naszej redakcji od anoni-
mowego nadawcy.

Nadal szukają pediatry
Skali problemów placówki 

jest w pełni świadomy prezes Jó-
zef Walczeko. Wciąż trwają poszu-
kiwania szefa oddziału dziecięce-
go, który w listopadzie przestał 
przyjmować małych pacjentów. 
Przypomnijmy, że podobne za-
wieszenie nastąpiło na początku 
2015 roku, gdy zachorował lekarz, 
który jako przedostatni zajmował 
stanowisko ordynatora oddziału 

dziecięcego Szpitala Lipno. Na jego 
miejsce przyszedł sprowadzony 
z Łodzi pediatra i neonatolog Ja-
rosław Cielecki. Jednak i on nie 
zdecydował się na pracę w Lipnie 
na długo i rok temu problem ob-
sady stanowiska powrócił.

Władze szpitala nie chcą ko-
mentować, jak przebiega nabór 
oraz czy toczą się rozmowy z za-
interesowanymi pracą w charak-
terze ordynatora oddziału. Prezes 
podkreśla jedynie, że szuka osoby, 
która poważnie potraktuje ofertę 
pracy i zwiąże się na długie lata 
ze szpitalem, a nie potraktuje go 
jako przystań na krótki czas. Tym-
czasem mali pacjenci muszą kie-
rować się do Włocławka, Golubia-
Dobrzynia, Rypina lub Torunia.

Problem także 
z ginekologią
Przez brak lekarzy pediatrów 

problem kadrowy dosięgnął także 
oddział ginekologiczno-położni-
czy lipnowskiej lecznicy.

– Pediatrzy potrzebni są za-
równo na oddziale dziecięcym jak 

i noworodkowym. Jeśli nie bę-
dziemy mieli obsady lekarzy na 
dyżury, będziemy musieli także 
rozważyć opcję zawieszenia od-
działu ginekologiczno-położnicze-
go. Problem tkwi w tym, że leka-
rze tej specjalności wolą pracować 
w przychodniach rodzinnych niż 
brać na siebie większą odpowie-
dzialność i podjąć pracę w szpi-
talu. Jeśli już jakiś się zgodzi na 
współpracę, to tylko na dorywcze 
dyżury, a nie stałe zatrudnienie – 
tłumaczy Józef Waleczko, prezes 
Szpitala Lipno.

Chodzi o pieniądze
W tej sytuacji władze szpi-

tala rozkładają ręce. Nie dziwi 
fakt, że lekarze wybierają lepiej 
płatne posady, na których nie są 
tak obciążeni odpowiedzialnością 
za ludzkie zdrowie i życie, jak na 
posadach w szpitalu. Prezes szpi-
tala nie zaprzecza, że sytuacja 
jest trudna. Przyczynę takiego 
stanu rzeczy wskazuje na złe za-
rządzanie Ministerstwa Zdrowia 
i niedofinansowaniu służby zdro-

wia. Jego zdaniem jest zbyt dużo 
szpitali w Polsce, przez co ciężko 
skompletować załogę. Źle podzie-
lone są zadania na konkretnych 
szczeblach opieki medycznej. Co 
więcej, służba zdrowia jest niedo-
finansowana, co wpływa na wyso-
kość wynagrodzeń lekarzy. Spora 
liczba młodych specjalistów wciąż 
wyjeżdża za granicę, bo w Polsce 
nie widzi perspektyw.

– Młodzi lekarze nie chcą 
pracować dla idei i drżeć każdego 
dnia czy pacjent im nie umrze, czy 
będzie kim obstawić dyżury. Chcą 
dobrze zarabiać, a nie dorabiać na 
boku – puentuje prezes Walczko.

Co dalej?
Władze szpitala nie chcą ry-

zykować zdrowiem i życiem pa-
cjentów. W przypadku braku 
odpowiedniej ilości obsady wolą 
zawiesić działanie oddziału. Jeśli 
nic się nie zmieni, wkrótce może 
to czekać oddział położniczo-gi-
nekologiczny.

Natalia Chylińska-Żbikowska
fot. (archiwum)

Śmieci w górę
Zła wiadomość dla mieszkańców Tłuchowa. Od 
lutego zapłacą więcej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Tłuchowo

Podczas grudniowej sesji 
radni głosowali nad przyję-
ciem nowych zasad i stawek 
w systemie gospodarowania 
odpadami. Do tej pory tłucho-
wianie miesięcznie płacili 8 zł 
za odpady segregowane oraz 
16 złotych za niesegregowane. 
Według nowych zasad ceny te 
mają wzrosnąć od pierwszego 
lutego, odpowiednio o zło-
tówkę i o dwa złote.

Dokończenie ze str. 1
Nic się nie dzieje
Aktywny w dyskusji był też 

radny Grzegorz Raszkiewicz. Jego 
zdaniem gmina nie robi nic dla 
mieszkańców, nie ma dobrych 
dróg, a na wioskach nic się nie 
dzieje. To najkrótsze i chyba naj-
czarniejsze podsumowanie dzia-
łań samorządu przez... samorzą-
dowca. – Zmniejszenie wydatków 
o 2 mln to i tak za mało. Jeśli za-
ciągniemy tyle długów, to potem 
nie będzie nas stać na żadne in-
westycje, bo przygniotą nas od-
setki. Mamy fatalne drogi, ludzie 
chodzą po błocie. Świetlice zmie-
niły się w ciemnice. Tam nic się 
nie dzieje. Przez 3 lata kadencji 
nie zrobiliśmy nic – przekonywał 
Raszkiewicz.

Jednak przyjęli
Dyskusja trwała, padały róż-

ne pomysły i wnioski formalne, 
które... były odwoływane. W koń-
cu doszło do głosowania. Osta-
tecznie 8 radnych poparło projekt 
budżetu, 4 było przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. Mini-
malnie, ale budżet przyjęto.

Dochody miasta i gminy 
w 2018 roku wyniosą niecałe 43 
mln zł, a wydatki ponad 53 mln 
zł. Deficyt to 10,2 mln zł. Na in-
westycje przeznaczone zostanie 
18,5 mln zł z planowanych przed 
poprawkami 20,5 mln. Dla po-

równania w 2017 r. na inwestycje 
wydano 7,3 mln zł. Najważniejsze 
zadania to budowa oczyszczalni 
ścieków i stacji uzdatniania wody 
w Dobrzyniu, przebudowa placu 
Wolności w Dobrzyniu, przebu-
dowa drogi Zbyszewo-Płomiany, 
przebudowa drogi Szpiegowo-Ki-
sielewo, budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, budowa 
stacji uzdatniania wody w Gro-
chowalsku, czy budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Krojczynie. 
Gratulowali wojewoda i starosta

Na sesji gośćmi byli m. in. wi-
cewojewoda kujawsko-pomorski 
Józef Ramlau i starosta Krzysz-
tof Baranowski. Obaj gratulowali 
przyjęcia projektu budżetu i dzie-
lili się swoimi spostrzeżeniami. 
– Dobrzyń ma duży potencjał. 
Mam wrażenie, że czasem sami 
radni tego nie dostrzegacie, ale 
naprawdę możecie zrobić wiele 
dobrego. Potrzeba tylko więcej 
odwagi i determinacji. Kredyt nie 
jest zły, jeśli służy celom rozwo-
jowym. Macie dobrego burmi-
strza i musicie pójść do przodu. 
W samorządzie powinno być jak 
najmniej polityki. Waszą jedyną 
partią powinien być Dobrzyń – 
zwrócił się przede wszystkim do 
opozycyjnej większości w radzie 
Ramlau.

Tekst i fot. (ak)

– Konieczna jest decyzja 
o podniesieniu stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, które pozwolą na pokry-
cie podstawowych kosztów syste-
mu – mówi Krzysztof Dąbkowski, 
wójt gminy Tłuchowo. Włodarz 
przypomniał także, że wzrostu 
stawek nie było dokładnie od 2015 
roku.

Bez zmian natomiast pozosta-
ną opłaty za wodę i ścieki. W gmi-
nie Tłuchowo za metr sześcienny 
wody trzeba zapłacić 2,10 zł brutto, 
za odprowadzone ścieki to koszt 
rzędu 3,46 zł. Stawki obowiązują 
od lipca 2017 roku do 30 czerwca 
2018 roku.

(mb-g)
fot. archiwum

Budżet w bólach
Dobrzyń nad Wisłą
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Nadrabiają 
drogowe zaległości

Lipno  Ubywa dróg w katastrofalnym stanie. Naprawy docze-
kał się wreszcie zagrażający bezpieczeństwu uczestników ru-
chu odcinek ulicy Kłokockiej, nowa nawierzchnia pokryła część 
ulicy Ogrodowej.

Miniony rok przyniósł popra-
wę stanu dróg w różnych miej-
scach Lipna. W sprawie niektórych 
z nich wielokrotnie interwenio-
waliśmy na prośbę mieszkańców 
u rządzących miastem na prze-
strzeni lat, jak widać do niedawna 
bez skutku. Dzisiaj reakcje naszych 
Czytelników są inne, bo ich pro-
blemy ktoś wreszcie potraktował 
poważnie.

– O utwardzenie naszej wą-
skiej drogi prosiliśmy od 20 lat, ale 
dotychczas nikogo to nie obcho-
dziło – mówi pani Teresa z ulicy 
Kłokockiej. – Kilka lat temu nawet 
remont zaczęto, ale cząstkowo. 
Kostka pokryła część ulicy, a o do-
kończeniu nie było mowy. Błoto 
w najgorszych miejscach zostało 
z jednej strony drogi, wertepy na 
skrzyżowaniu z drugiej, zostało 
też niebezpieczeństwo, a sytuacja 
mieszkańców gorszego sortu na-
wet się pogorszyła po utwardzeniu 
tylko części wyżej położonej. Pięć 
lat temu prosiliśmy o utwardzenie 
już nawet nie kostką, ale czymkol-
wiek, bo lekarz nie mógł dojeżdżać 
do umierającego człowieka, ale też 
władzy to nie obchodziło. Były tyl-
ko pisma od ówczesnej pani bur-
mistrz, że kamień posypie się na 
drogę za rok.

Ale… mieszkaniec Kłokockiej 
zmarł cztery lata temu, prze-
jezdnej drogi nie doczekał, pisma 
i obietnice zostały, została też zła 
sława rządzących wówczas mia-
stem w pamięci rodziny i sąsia-
dów oraz załogi opieki medycznej. 
– Takiej odmowy pomocy w sytu-
acjach życia i śmierci nie da się za-
pomnieć i się nie zapomina, więc 
to wspomnienie znieczulicy władz 
już pozostanie. Teraz wreszcie, 

w 2017 roku doczekaliśmy się prac 
na Kłokockiej. Najpierw latem zy-
skali dojazd do swoich domów 
zapomniani i odrzuceni przedtem 
mieszkańcy tej ulicy, a pod ko-
niec roku pojawiła się piękna na-
wierzchnia na skrzyżowaniu z uli-
cą Żeromskiego. Dla nas piękna, ale 
tak naprawdę normalna. Wreszcie 
chodzimy normalnie, jeździmy 
normalnie, a już nawet marzyć 
o poprawie nie śmieliśmy. Widać, 
że można coś zrobić, można po-
móc ludziom, tylko trzeba chcieć, 
a w człowieku widzieć drugiego 
człowieka. Za to i burmistrzowi 
Banasikowi, i radnemu Janiszew-
skiemu najserdeczniej dziękujemy 
– dodaje nasza Czytelniczka.

Zakres prac w rejonie ulic Kło-
kockiej i Żeromskiego dotyczył 
wykonania nawierzchni jezdni 
odcinka ulicy Żeromskiego oraz 
przebudowy skrzyżowania ulicy 
Żeromskiego z Kłokocką. Inwesty-
cja zakładała położenie nawierzch-
ni odcinka jezdni z kostki polbru-
kowej na długość ulicy 150 metrów 
bieżących oraz nawierzchni skrzy-
żowania o powierzchni 360 me-
trów kwadratowych wraz z po-
łączeniem brakującego odcinka 
jezdni z kostki polbrukowej ulicy 
Kłokockiej. Wykonawcą zadania 
był wyłoniony w drodze przetargu  
Zakład Drogowo-Mostowy  Dro-
most z Lipna.

Przebudowy doczekała się też 
część ulicy Jagodowej. Zakres prac 
obejmował wykonanie nawierzch-
ni jezdni z kostki betonowej od-
cinka ulicy o długości 167 metrów 
bieżących oraz położenie chodnika 
jednostronnego po prawej stro-
nie. Wykonawcą zadania był także 
Dromost. Przy okazji przebudowy 

ulicy Jagodowej władze miasta 
zdecydowały o wykonaniu tam 
również nowej kanalizacji desz-
czowej, natomiast Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych w Lipnie 
wyremontowało starą, zniszczoną 
kanalizację sanitarną.

Zakończyła się też przebudowa 
ulicy Bukowej w Lipnie polegająca 
na wykonaniu nawierzchni jezdni 
z mieszanki mastyksowo-gryso-
wej na długość ulicy 237 metrów 
bieżących. Wykonawcą zadania 
było lipnowskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych. Pod koniec mi-
nionego roku przebudowano też 
część ulicy Ogrodowej w Lipnie. 
Inwestycja obejmowała wykona-
nie nawierzchni chodników, jezdni 
i zjazdów do posesji. Zakres prac 
objął wykonanie nawierzchni jezd-
ni z mieszanki mastyksowo-gry-
sowej na długość ulicy 105 metrów 
bieżących oraz położenie chodni-
ków na powierzchni 162 metrów 
kwadratowych. Wykonawcą zada-
nia był Dromost.

A że nie same drogi w na-
szym mieście były remontowa-
ne, to warto wspomnieć, iż nowe 
ogrodzenie oraz parking zyskała 
społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 3. Celem inwestycji była przede 
wszystkim poprawa bezpieczeń-
stwa dzieci oraz zabezpieczenia 
terenu wokół szkoły. Budowa par-
kingu przy szkole zapewnia też 
miejsca postojowe dla osób przy-
wożących dzieci do szkoły.

Teraz czekamy na kolejne pra-
ce drogowe i nie tylko oraz idące 
w parze z nimi pozytywne reakcje 
mieszkańców. Wiosną do tematu 
wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Powiat

Zakład transportu 
ma już rok
29 grudnia 2016r. został oficjalnie otwarty, a od  
1 grudnia 2017r. świadczy swoje usługi Powiatowy Za-
kład Transportu Publicznego. We wtorek 9 stycznia 
była więc okazja do świętowania.

Z danych otrzymanych z PZTP 
w Lipnie wynika, że w okresie od 
01.01.2017r. do 31.12.2017r. sprzedano 
198 977 szt. biletów jednorazowych 
oraz 6 617 szt. biletów miesięcz-
nych (szkolnych i pracowniczych). 
Ponadto autobusy były 247 razy 
wynajmowane przez m. in.: szko-
ły, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła 
Emerytów i Rencistów, a także 
przez osoby prywatne np. na wese-
la czy uroczystości rodzinne.

– Jesteśmy mile zaskoczeni 
rozwojem naszego młodego zakła-
du i cieszymy się, że coraz więcej 
osób chce korzystać z przewozu 
naszymi busami, dlatego rada po-
wiatu w Lipnie podjęła decyzję 
o zakupie dwóch nowych autobu-
sów – jednego, mniejszego przy-
stosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, drugiego 49-
osobowego, które zasilą i tak już 
pokaźny tabor – mówi Starosta 
Lipnowski, Krzysztof Baranowski.

We wtorek rano był więc sym-
boliczny tort oraz krótkie przemó-
wienie starosty oraz szefa PZTP 
Andrzeja Wasilewskiego do pra-
cowników zakładu oraz jego pasa-
żerów.

– W tym roku nadal zamierza-
my inwestować w nasze przedsię-
biorstwo, czego dowodem, poza 
wspomnianym już zakupem auto-

busów, jest plan budowy pawilonu 
usługowo-handlowego, w którym 
oprócz sklepu, przedszkola i żłobka, 
centrum wspierania przedsiębior-
czości, znajdzie się także siedziba 
Powiatowego Zakładu Transportu 
Publicznego w Lipnie. PZTP jest 
zakładem dotowanym z budżetu 
powiatu, dlatego pragnę poinfor-
mować, że w tym roku dotacja wy-
nosić będzie 1 mln 300 tys. złotych 
– dodaje Baranowski.

Władze powiatu nie skupiają 
się tylko na inwestowaniu w sie-
dzibę i nowe autobusy, pamiętają 
także o pracownikach czego do-
wodem jest zabezpieczenie środ-
ków przeznaczonych na podwyżki 
pensji, zarówno dla kierowców jak 
i pracowników administracji. Ma 
to być 200 zł brutto na osobę. Do-
dajmy, że obecnie w PZTP pracuje 
blisko 50 osób.

– Mam nadzieję, że 2018 rok 
okaże się równie pomyślny jak 
ubiegły i Powiatowy Zakład Trans-
portu Publicznego w Lipnie będzie 
nadal prężnie się rozwijał, z korzy-
ścią dla pracowników, ale przede 
wszystkim dla mieszkańców nasze-
go powiatu, którzy już korzystają 
lub planują korzystać z tych usług 
– kończy starosta.

Tekst i fot. (ak)

Starosta Krzysztof Baranowski podzielił symboliczny tort razem z pasażerami

Rok temu PZTP rozpoczął działalność
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Rok pełen inwestycji
CHROSTKOWO  Gmina Chrostkowo zaplanowała budżet na 
nowy rok. O ambitnych planach inwestycyjnych i o tym, co 
w najbliższych miesiącach ma się zmienić dla mieszkańców 
opowiada wójt Mariusz Lorenc. Rozmawiała Natalia Chylińska-
Żbikowska. Fot. (ak)

– Jakie są prognozy doty-
czące wysokości budżetu gmi-
ny na 2018 rok i podziału na 
konkretne cele, np. oświatę, 
inwestycje, bieżące wydatki?

– Dochody gminy Chrost-
kowo na 2018 rok planowane są 
na poziomie ponad 12.209 tys. zł, 
z kolei wydatki na 14.080 tys. zł. 

Pokrycie deficytu jest możliwe 
dzięki wypracowanej nadwyżce. 
Zaplanowane wydatki na oświa-
tę to ponad 4 mln zł, co stanowi 
niemal 30 proc. wszystkich wy-
datków. Plany inwestycyjne na 
2018 rok, podobnie jak w minio-
nym roku, są bardzo ambitne. Na 
chwilę obecną to ponad 2,5 mln 

zł, jednak w ciągu roku na pew-
no będziemy realizować jeszcze 
więcej przedsięwzięć wynikają-
cych z bieżących potrzeb.

– Jakie zadania inwesty-
cyjne planuje się prowadzić?

– Dzięki dobrej współpracy 
z radnymi możliwe jest unowo-
cześnianie, poprawa i rozwój 
infrastruktury. W 2018 roku 
w ramach inwestycji zostanie 
przebudowana droga w miejsco-
wości Chojno. Liczy ona ok. 690 
m. Na odcinku ok. 400 m droga 
zostanie wykonana z kostki bru-
kowej, natomiast na pozostałej 
długości – z masy bitumicznej. 
Szacowany koszt realizacji inwe-
stycji z nadzorem inwestorskim 
wynosi 560 tys. zł.

– To jedyna inwestycja 
drogowa?

– Oczywiście, że nie. Zosta-
nie także przebudowana droga 
gminna Chrostkowo-Adamowo 
na długości prawie kilometra. Na 
ten cel przeznaczamy również ok. 
560 tys. zł. Na naszej liście jest 
również remont drogi gminnej 
na długości ponad 600 metrów. 

Wójt Mariusz Lorenc obiecuje walczyć o każdą złotówkę 
niczym w przeciąganiu liny podczas Sołtysiady 2017

Nawierzchnia zostanie wykona-
na z kostki brukowej od podstaw 
na istniejącej nawierzchni grun-
towej. Szacowany koszt to 600 
tys. zł. Dodatkowo zaplanowano 
wykonanie dokumentacji do-
tyczącej budowy/modernizacji 
dziesięciu kolejnych dróg.

– W oświacie zaplanowano 
jakieś inwestycje?

– Rozwój oświaty w naszej 
gminie traktuję priorytetowo, 
dlatego cyklicznie odnawiamy 
i doposażamy sale szkolne. Na 
ten cel przeznaczamy poważne 
środki. W nowym roku za 300 
tys. zł zostanie zmodernizowana 
i doposażona hala sportowa przy 
Zespole Szkół w Chrostkowie. In-
westycja obejmie wymianę pod-
łogi, malowanie ścian, wymianę 
oświetlenia oraz zakup sprzętu 
sportowego.

– Czy na liście inwestycji są 
zadania wspierające aktywność 
fizyczną nie tylko u dzieci?

– Za 100 tys. zł chcemy 
zbudować siłownię zewnętrz-
ną w Chrostkowie. W tej cenie 
uwzględniono roboty przygoto-
wawcze placu pod siłownię, do-
stawę i montaż urządzeń oraz 
prace porządkowe.

– Gmina bierze również 
udział w konkursie ogłoszo-
nym przez WFOŚiGW w To-
runiu w związku z budową 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

– Zgadza się. Powstanie 
gminny punkt zbiórki odpadów 
komunalnych, gdzie mieszkańcy 
będą mogli przywozić i bezpłat-

nie zostawiać odpady wielkoga-
barytowe, np. wersalki, telewizo-
ry, pralki, itp. Obecnie te odpady 
przyjmowane są na placu przy 
urzędzie gminy raz w kwartale 
w wyznaczone dni. Działka pod 
inwestycję zostanie wyłożo-
na kostką brukową oraz będzie 
oświetlona. Zbudujemy tam tak-
że budynek socjalny dla pracow-
nika przyjmującego odpady ko-
munalne oraz kontenery do ich 
segregacji. Wartość realizacji to 
373 tys. zł.

– Planowanie nowego bu-
dżetu, to także okazja do oce-
ny i analizy poprzedniego. Jak 
ocenia pan rok 2017 pod wzglę-
dem realizacji planów budże-
towych?

– W 2017 roku udało się 
zrobić bardzo dużo. Powstały 3 
nowe drogi: w Janiszewie, Stal-
mierzu i na odcinku Ksawery-
Wildno. Na drogę w Janiszewie 
otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Przy Zespole Szkół w Chrostko-
wie wybudowaliśmy nowe bo-
isko wielofunkcyjne, które mam 
nadzieję stanie się miejscem 
rozwoju wielu talentów sporto-
wych. Tworzenie jak najlepszych 
warunków do pracy i nauki jest 
moim nadrzędnym celem. Wy-
budowaliśmy garaż przeznaczo-
ny dla pojazdów gminnych, garaż 
dla OSP, zakupiliśmy wóz bojowy, 
przyczepę do prac w terenie, pia-
skarkę oraz lampy hybrydowe. 
Na inwestycje w 2017 roku wyda-
liśmy około 3,5 mln zł.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Powiat

Coraz więcej pracy dla strażaków
Strażacy podsumowali miniony rok. Po przeanalizowaniu raportów okazuje się, 
że strażacy z powiatu lipnowskiego mieli w 2017 roku więcej pracy niż w 2016. 
Mowa zarówno o tych z Państwowej Straży Pożarnej jak i druhach ochotnikach.

Ze strażackich statystyk 
wynika, że w ubiegłym roku 
z mniejszą częstotliwością wy-
stępowały pożary. W 2016 r. było 
ich o 50 więcej niż w całym ubie-
głym roku. Najczęściej dochodzi-
ło do małych pożarów. W 2017 r. 

było ich 206. Najwięcej akcji tego 
typu odnotowano w samym Lip-
nie (64 pożary). Nieco mniej, bo 
32 razy gaszono ogień w Dobrzy-
niu nad Wisłą, 28 w gminie Bo-
browniki, 27 w gminie Lipno i 25 
w gminie Tłuchowo. Najmniej 

z kolei razy strażacy musieli wal-
czyć z ogniem w gminie Wielgie 
(8 razy), Chrostkowo (9) i Kikół 
(12).

Strażacy biorą udział nie 
tylko w akcjach polegających na 
gaszeniu pożarów. Wyjeżdżają 

do wypadków samochodowych, 
powalonych drzew, zerwanych 
dachów oraz wszędzie tam, gdzie 
zagrożone jest życie i mienie.

– Z ciekawszych akcji pamię-
tam jak wyciągaliśmy psa z błota 
w gminie Kikół. Ugrzązł i przez 
kilka dni nie mógł się wydostać. 
Jak go uwolniliśmy, był bardzo 
wycieńczony, ale przeżył i wrócił 
do swojego właściciela – wspo-
mina Jerzy Fydrych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Lipnie. – Z takich nietypowych 
akcji przypominam sobie także 
zgłoszenie dotyczące śmieciarki. 
Gdy mężczyzna opróżniał konte-
ner, stłukła się butelka, w której 
był kwas i ten został poparzony. 
Wszystko odbyło się na zaple-
czu budynku sanepidu, ale nikt 
nie przyznał się do wyrzucenia 
butelek z kwasem azotowym 
i fosforowym, które znaleźliśmy 
– dodaje.

Zdarzeń dotyczących miej-
scowych zagrożeń w 2017 roku 
odnotowano 584. To z kolei o 50 
więcej niż w 2016 roku. Najczę-
ściej przy tego typu zagrożeniach 
podejmowano działania na tere-
nie gminy Skępe. Było 108 takich 
przypadków. 98 interwencji od-
notowano w  gminie Lipno, a o 6 
mniej w samym Lipnie. Najrza-

dziej z pomocy korzystano na te-
renie gminy Tłuchowo (31 razy), 
Chrostkowo (43), Bobrowniki (48) 
i Wielgie (49). Znaczny wzrost 
tego typu interwencji można za-
obserwować w skali całego 2017 
roku w gminach Skępe, Dobrzyń 
nad Wisłą i Kikół.

Niestety nie brakuje żar-
townisiów, którzy na próżno 
wzywają na pomoc strażaków. 
W ubiegłym roku dwa razy czę-
ściej (łącznie 12 razy) odnotowy-
wano fałszywe alarmy niż w 2016 
r. (łącznie 6 razy). Połowa z nich 
pochodziła z Lipna.

Mimo starań nie wszystkim 
udaje się pomóc. W 2016 roku 
zginęło 9 osób, a rok później 8. 
Najwięcej osób (trzy) zginęło 
w gminie Skępe. Wśród nich był 
zamordowany tuż przed sylwe-
strem przez pijanego sąsiada 54-
letni mężczyzna. Z kolei rannych 
w różnych zdarzeniach na prze-
strzeni całego 2017 r. zostało 76 
osób, a w 2016 r. – 50.  Najwię-
cej z nich odnotowano w gminie 
Lipno – 18, Kikół – 16, Dobrzyń 
nad Wisłą – 12.W czasie udziału 
w akcjach łącznie czterech ra-
towników i strażaków zostało 
rannych. Dla porównania  w 2016 
r. było ich dwóch.

Natalia Chylińska-Żbikowska
fot. archiwum
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Miliony na oświatę 
i pomoc społeczną

TŁUCHOWO  Tłuchowscy radni zaakceptowali projekt uchwa-
ły budżetowej na 2018 rok. Wiadomo już na jakie inwestycje 
zostaną przeznaczone gminne pieniądze. Samorząd dysponuje 
ponad 24 mln złotych

Tłuchowscy radni zaakcep-
towali plan finansów przedsta-
wiony przez wójta Krzysztofa 
Dąbkowskiego. Jak przyznaje 
włodarz, chociaż budżet nie jest 
mały, bo wynosi ponad 24 mln 
złotych, to większa jego część zo-
stała zagospodarowana m. in. na 
oświatę i pomoc społeczną. – Tak 
naprawdę na gminne inwesty-
cje możemy przeznaczyć 4 mln 
zł z całości przyjętego budżetu, 
pozostała część, czyli około 20 
milionów trzeba rozdysponować 
między innymi na pomoc spo-
łeczną i oświatę i inne wydatki, 
na których wysokość, nie mamy 
wpływu – mówi wójt. 

W roku 2018 planowanych 
jest kilka przedsięwzięć, które 
przyczynią się do rozwoju gminy. 
– Największym zadaniem na ten 
rok jest kontynuacja rozbudo-
wy oczyszczalni ścieków w Tłu-
chowie. Prace będą odbywać 
się w dwóch etapach. Całkowity 
koszt zadania to około cztery mi-
liony złotych – wyjaśnia Krzysz-
tof Dąbkowski.

Gmina w tym roku docze-
ka się także dwóch nowych dróg 
w miejscowościach Źródła i Boro-
wo. Jedna z większych inwestycji, 
na którą czekają wszyscy miesz-
kańcy to budowa Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Jeżeli gmina otrzyma 
dofinansowanie z  Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
to tłuchowianie już pod koniec 
czerwca będą mogli korzystać 
z nowoczesnego PSZOK. – Wnio-
sek o dotację został już złożony. 
Mamy szansę otrzymać zwrot 
nawet do 85% kosztów kwalifiko-
wanych. Teraz czekamy na decy-
zję – mówi Dąbkowski. Koszt in-
westycji to 1 mln złotych. Gmina 
Tłuchowo chce także stworzyć 
sieć kanalizacyjną. Aktualnie pro-
jekt jest w fazie przygotowań. 

W nowym roku samorząd 
ma również na względzie popra-
wę bezpieczeństwa wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 541 prowadzącej 
z Tłuchowa do Tłuchówka. Chodzi 
o budowę ciągu pieszo-rowero-

wego o długości dwustu metrów 
– To pierwszy etap przedsięwzię-
cia. Pozostała część prawdopo-
dobnie powstanie w latach 2019-
2020. Długość całej ścieżki wynosi 
ponad 1600 metrów – mówi 
Krzysztof Dąbkowski.

Część pieniędzy inwestycyj-
nych gmina przeznaczy także na 
rozbudowę siłowni zewnętrznej 
zlokalizowanej przy tłuchowskim 
stadionie. W planach jest doposa-
żenie o kilka urządzeń do ćwiczeń 
oraz budowa placu zabaw dla 
dzieci. – Chcemy również wypo-
sażyć ośrodek kultury w parasole, 
ławeczki oraz sprzęt nagłaśniają-
cy. W ten sposób usamodzielnimy 
się podczas organizacji imprez 
masowych – dodaje wójt. Ponad 
milion złotych pochłonie także 
przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 559 z Lipna do Kamienia Ko-
towego. Gmina Tłuchowo wraz 
z Urzędem Marszałkowskim 
w Toruniu współfinansuje budo-
wę ciągów pieszo-rowerowych 

Milena Bednarz-Gajus

23 stycznia na scenie lipnowskiego kina Nawojka wystąpią w „Koncercie z uśmie-
chem” muzycy Orkiestry Symfoników Bydgoskich. – Bilety w cenie 25 złotych już 
są dostępne w sekretariacie domu kultury – informuje Krzysztof Kowalewski.

Lipno

Symfonicy z uśmiechem

To będzie nie lada gratka za-
równo dla miłośników muzyki jak 
i humoru. Bo na scenie nasze-
go kina już 23 stycznia bydgoscy 
muzycy zaprezentują „Koncert 
z uśmiechem”, który jak sama na-
zwa wskazuje, zapewni dużo roz-
rywki i śmiechu.

– Koncert rozpocznie się 
o godzinie 18.00 – informuje 
Krzysztof Kowalewski z Miejskie-
go Centrum Kulturalnego w Lip-
nie. – Bilety już można nabywać 
w sekretariacie naszego domu 
kultury. Koszt biletu to 25 złotych. 
Zapraszamy.

Soliści: Marcela Wierzbicka 
oraz Dominik Opaliński zaprezen-
tują u nas nie tylko swój kunszt 
wokalny, ale wykażą się również 
dużym poczuciem humoru i za-
rażą nim publiczność. Prowadzą-
ca koncert Emilia Czekała rów-
nież nie poskąpi kilku dowcipów, 
a członkowie orkiestry pokazy-
wać będą, w którym momencie 

„zatiktakać” czy też szybko wstać, 
by publiczność mogła za nimi po-
wtarzać.

Program obfitować będzie 
oczywiście w wiele znanych melo-
dii, choćby na przykład „Arię Peri-
coli”, znaną również jako „Aria ze 
śmiechem”, czy słynne, dowcipne 
„Gdybym był bogaczem”. Bydgo-
scy soliści wiedzą, jak wymiauczeć 
wszelkie emocje, ale orkiestra tak-
że uczyć będzie słuchaczy swoich 
kocich sztuczek. Koncert grozi 
podobno pęknięciem ze śmiechu 
oraz wzmożoną produkcją seroto-
niny, czyli hormonu szczęścia.

Warto zasiąść więc 23 stycznia 
o godzinie 18.00 wśród publiczno-
ści w lipnowskim kinie Nawojka 
i oddać się muzycznej dawce hu-
moru w najlepszych wykonaniu. 
Na scenie wystąpi bowiem Orkie-
stra im. Johanna Straussa, Emilia 
Czekała (prowadzenie), Marcela 
Wierzbicka-Opalińska (sopran) 
i Dominik Opaliński (bas/baryton).

Orkiestra im. Johanna Straus-
sa z Bydgoszczy, znana również 
jako Orkiestra Symfoników Byd-
goskich, powstała w 1995 roku 
z inicjatywy Marka Czekały i od 
tej pory dała już ponad tysiąc 
koncertów w kraju i za granicą. 
Orkiestra specjalizuje się w mu-
zyce operetkowej, choć znakomi-
cie odnajduje się również w dzie-
łach oratoryjnych, symfonicznych 
aranżacjach muzyki rockowej, 
a także w rytmach swingu i innych 
stylizacjach muzycznych. Zespół 
brał udział w wielu projektach, 
występował m. in. przed Pierw-
szą Damą RP Marią Kaczyńską, 
uczestniczył w uroczystościach 
dla szefów misji dyplomatycz-
nych oraz w koncertach organizo-
wanych przez ambasadora Austrii 
w Polsce Thomasa Buchsbauma. 
Od 2016 roku kierownictwo nad 
Orkiestrą przejęła córka jej zało-
życiela, Emilia Czekała.

Lidia Jagielska

Więcej do czytania
Nowości wydawnicze pojawiły się już w bibliotekach 
gminy Lipno. Zakupy sfinansowano z dotacji Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze 
środków gminy Lipno.

Gmina Lipno

Coroczna dotacja ze środ-
ków finansowych Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
na zakup nowości wydawniczych 
pozwoliła bibliotekom Gminy Lip-
no wzbogacić się o nowe pozycje 
książkowe. Biblioteka Narodowa 
w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa” przekazała Bibliotece 
Publicznej Gminy Lipno z siedzibą 
w Radomicach kwotę 5 349 zło-
tych.

– Do biblioteki głównej oraz 
poszczególnych filii bibliotecznych 
w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebie-
goszczu i Wichowie zakupiliśmy 254 
woluminy nowości wydawniczych 
– mówi dyrektor biblioteki gminy 
Lipno Ewa Rozen. – Wśród nich są 

następujące bestsellery: „Kobiety 
wzdychają częściej” Agaty Przyby-
łek, „Dziewczyna z nagietkowym 
szalem” Susan Meissner czy „Grób 
mojej siostry” Roberta Dugoni. No-
wości wydawczynie biblioteki zaku-
piły też ze środków przekazanych  
z Urzędu Gminy. Kupiliśmy 491 
książek na kwotę 11 tysięcy złotych. 
Biblioteki gminy Lipno serdecznie 
zapraszają wszystkich czytelników 
do ich odwiedzania. Szeroki wa-
chlarz prezentowanych publikacji 
sprawi, że z pewnością każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie.

Warto zajrzeć do swoich książ-
nic i wyszukać lektury na zimowe 
wieczory.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska
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W minioną sobotę, już po raz 
piąty w historii Lipna, na ulice 
miasta wyszedł Orszak Trzech 
Króli. Tym samym dołączyliśmy 
do milionów ludzi kolędujących 
w tym dniu w 644 miastach 
i miejscowościach w całej Pol-
sce i kilkudziesięciu tysięcy poza 
granicami naszego kraju. Otwar-
te i radosne świętowanie Obja-
wienia Pańskiego spotkało się 
w Lipnie z rekordowym i jak za-
wsze bardzo dobrym przyjęciem, 
wyzwoliło i pobudziło aktywność 
religijną, wspólnotową i kultural-
ną. Bo tylu mieszkańców wspól-
nie świętujących trudno szukać 
podczas innych akcji.

– To wspaniale, że w tym 
szczególnym roku 2018 orszak 
przechodzi ulicami ponad 600 
miejscowości w Polsce, a także 

w wielu innych krajach takich 
jak Ekwador czy Rwanda – mó-
wił w przesłaniu do wszystkich 
uczestników orszaków prezy-
dent RP Andrzej Duda. – Już po 
raz dziesiąty w swojej najnowszej 
historii wyrusza Orszak Trzech 
Króli, a dzieje się to w roku wy-
jątkowym, w którym przypada 
setna rocznica odzyskania nie-
podległości przez naszą ojczy-
znę.

Był to orszak wyjątkowy 
także w Lipnie, bo jubileuszowy 
– piąty, bardzo liczny, obfitujący 
w atrakcje duchowe i artystycz-
ne, stroje i nastroje. A wszystko 
dzięki inicjatywie ogólnopolskiej 
fundacji i naszych księży oraz 
władz samorządowych. Lipno 
ponownie przystąpiło do ogólno-
polskiego przedsięwzięcia i zgło-

siło nasz orszak do fundacji „Or-
szak Trzech Króli”. Dzięki temu 
do Lipna trafiły korony, śpiewni-
ki i naklejki. Księża motywowali 
swoich parafian w każdym wieku 
do radosnego pielgrzymowania 
do betlejemskiego żłóbka i przy-
gotowania strojów, a sami świe-
cili przykładem.

– To już kolejny orszak, 
w którym uczestniczę – mówi 
Marysia. – Najbardziej podoba 
mi się wspólne śpiewanie i kolo-
rowy korowód.

W Lipnie orszak przeszedł 
z placu Dekerta do kościoła 
Bł. Michała Kozala. Lipnowskie 
świętowanie zakończyła modli-
twa w kościele pod wezwaniem 
Michała Kozala.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

jubileuszowy orszak królewski
LIPNO  6 stycznia księża z lipnowskich parafii z proboszczami ks. Henrykiem Ambroziakiem i ks. Hen-
rykiem Kołodziejczykiem oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta z burmistrzem Pawłem Banasikiem na 
czele dołączyli już po raz piąty do ogólnopolskiego Orszaku Trzech Króli. Barwny korowód dzieci i dorosłych 
przeszedł ulicami Lipna z placu Dekerta do kościoła pw. Michała Kozala. Było wspólne kolędowanie, scenki 
bożonarodzeniowe i modlitwa
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Drugi orszak trzech Króli
SKĘPE  W sobotnie południe z Rynku wyruszył drugi skępski Orszak Trzech Króli zorganizowany 
przez obie miejscowe parafie oraz ratusz. Wierni w kolorowym korowodzie przeszli ulicami miasta 
do miejscowego sanktuarium

O stronę artystyczną orszaku 
zadbali milusińscy z przedszkoli 
publicznych w Skępem i Wiosce 
oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Skępem, muzyczną – orkie-
stra OSP w Skępem, duchową – ks. 
Roman Murawski, proboszcz para-
fii Miłosierdzia Bożego, o wyposa-
żenie każdego w koronę i śpiewnik 
Małgorzata Matuszczak z CKOR
-u w Wólce, o szyk orszaku – stra-
żacy i pracownicy ratusza.

– Jesteśmy drugi raz na orsza-

ku i cieszę się, że nasze parafie od 
ubiegłego roku uczestniczą w tym 
wydarzeniu, bo jest piękne, zna-
czące i symboliczne – mówi pani 
Maria. – Pogoda jest piękna, sło-
neczna, myślę, że mogłoby przyjść 
jeszcze więcej ludzi. Dzieci cudow-
nie przypominają ważne wydarze-
nia religijne, a orszak jest mani-
festacją naszej wiary. Jest pięknie 
i polecam każdemu, zapraszam za 
rok każdego, kto w tym roku nie 
dołączył do nas.

W tym roku orszaki przeszły 
ulicami 644 miejscowości w Polsce 
i kilkudziesięciu miejscowości za 
granicą, czyli ponad 120 miejsco-
wości więcej niż rok temu. Ogrom-
ny wzrost liczby orszaków to efekt 
oddolnej inicjatywy tysięcy wolon-
tariuszy, którzy poświęcają swój 
czas i siłę, aby rozwijać to piękne 
kulturalne wydarzenie. Hasło te-
gorocznego obszaru to „Bóg jest 
dla wszystkich”.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Sprawdź ważność dowodu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypo-
mina o obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego. 
Nieważny dowód nie potwierdza naszej tożsamości i oby-
watelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Resort informuje, 
że w 2017 roku ważność dowodu osobistego skończyła się 
4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. tych osób, którym 
w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu, nadal nie 
odebrało nowego dokumentu. W pierwszym kwartale 2018 r. 
upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób. 

Lepsza ochrona klientów 

� rm telekomunikacyjnych 

4 stycznia rząd przyjął projekt nowelizacji prawa 

telekomunikacyjnego. Główna zmiana ma poprawić 

kontakt służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

z odbiorcami. Wprowadzony zostanie nowy system 

powiadamiania obywateli o zagrożeniach. Na nu-

mery abonentów przebywających na określonym 

terenie będą wysłane SMS-y z ostrzeżeniem np. 

o zbliżającym się huraganie. Informacja będzie po-

chodzić z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dane pedo� lów w internecie  

Od 1 stycznia nazwiska gwałcicieli i pedo� lów są jawne. 
Można je znaleźć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na 
Tle Seksualnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: 
ogólnodostępnej (rejestr publiczny) i z dostępem ograni-
czonym (dla przedstawicieli organów ścigania oraz instytucji 
zajmujących się opieką nad dziećmi). W rejestrze dostępnym 
dla wszystkich można znaleźć imiona, nazwiska i zdjęcia 
768 osób. Są to przede wszystkim ci, którzy dopuścili się 
gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia oraz sprawcy 
gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. W rejestrze tra-
� my także na miejscowości, w których te osoby obecnie 
przebywają.

Kiedy przypada wolne?

W nowym roku przypadnie kilka terminów, któ-re są określane jako dni ustawowo wolne od pracy. Oprócz dat, które już za nami (Nowy Rok, Trzech Króli), odpoczniemy: 1 i 2 kwietnia (Wiel-kanoc), 1 i 3 maja (Święto Pracy i Konstytucji 3 Maja), 20 maja (Zesłanie Ducha Świętego), 31 maja (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Woj-ska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Ma-ryi Panny), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości) oraz 25 i 26 grudnia (święta Bożego Narodzenia).

Obrona konieczna z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Karom nie będzie 
podlegał ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej, odpierając 
zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo 
przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, po-
przedzony wdarciem się do tych miejsc. Kara ma obowiązywać jedynie 
w przypadku, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące, 
a więc sposób obrony nie byłby odpowiedni do zagrożenia wynikające-
go z zachowania napastnika.

Nowe numery dla komórek   

Pod koniec grudnia zostało opublikowane zno-
welizowane rozporządzenie resortu cyfryzacji 
w sprawie planu numeracji krajowej. W naszym 
kraju przybędzie 10 milionów nowych numerów, 
które będą rozpoczynać się cyframi: 45. Minister-
stwo informuje, że potrzeba zmian wynikała z ko-
nieczności zwiększenia zasobów numeracji dla sieci 
ruchomych w związku z wyczerpaniem się dotych-
czas użytkowanych zakresów numeracji. 

Rekompensaty dla rolników? 

Resort rolnictwa konsultuje projekt ustawy o funduszach ochrony przy-
chodów rolniczych. Przepisy dają możliwość wypłacania gospodarzom 
rekompensaty z funduszu w sytuacji, gdy w wyniku prowadzonej przez 
nich działalności ich przychody znacznie się obniżą. Rolnik będzie mógł 
otrzymać rekompensatę, gdy strata przychodów będzie większa niż 
30 proc. średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat lub też 
straty wystąpiły wskutek klęski żywiołowej nieobjętej ubezpieczeniem, 
w wyniku chorób zakaźnych zwierząt lub roślin, spadku cen produktów 
rolnych, ograniczeń w handlu zagranicznym. W połowie stycznia od-
będzie się debata z organizacjami rolniczymi na temat proponowanych 
przepisów. 
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Akcyza do zwrotu
1 lutego rozpocznie się kampania składania wnio-
sków o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego 
paliwa rolniczego. 

CEPiK

Uprawa

Dopłaty

Finanse

Żmudna rejestracja 

Zima bez zimy

Wnioski elektroniczne

Pomoc dla pszczelarzy

Rolnicy, którzy kupili nowe maszyny mogą mieć pro-
blemy podczas ich rejestracji. 

Latem ubiegłego roku rolnicy w naszym kraju wysia-
li rzepak ozimy na ponad 6 milionach hektarów. Co 
roku zima jest decydująca dla tych upraw. Jak obec-
nie przebiega wegetacja rzepaku?

Od nowego roku rolnicy muszą przestawić się na 
elektroniczny sposób załatwiania dopłat bezpośred-
nich. Nadszedł czas e-wniosków. 

Do 28 lutego rolnicy – pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w ramach progra-
mu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu.

Finanse

Antybiotyki pod lupą
LEKI  Główny lekarz weterynarii ostrzega rolników przed sto-
sowaniem antybiotyków niewiadomego pochodzenia

mimo że sami nie są w stanie prze-
skoczyć wadliwego systemu. 

Tego typu problemy trwają od 
połowy listopada, gdy uruchomio-
no tzw. CEPiK. Miał rejestrować 
wszystkie dane o pojazdach, ale od 
jego uruchomienia nie udało się 
poprawić wad. Efektem jest wydłu-
żenie czasu rejestracji o 100 proc. 
i więcej. Nowy system informatycz-
ny ma zacząć działać w czerwcu. 

(pw)

Winny kolejkom i długiemu 
oczekiwaniu na rejestrację nie jest 
urzędnik w powiecie, ale system 
Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców. Miał on sprawić, że 

obsługa klientów będzie prostsza, 
ale stało się odwrotnie. Kolejki 
w wydziałach komunikacji stają się 
coraz dłuższe, a urzędnicy muszą 
wysłuchiwać pretensji petentów, 

Przypomnijmy, że doku-
menty składa się dwa razy do 
roku. Pierwszy okres to luty. 

Wówczas rolnicy mogą zgłaszać 
się z wnioskami do urzędów 
gmin i starać o zwrot akcyzy 
za paliwo, które kupili w okre-
sie od 1 sierpnia ubiegłego roku 
do 31 stycznia bieżącego roku. 
Pamiętajmy, że konieczne jest 
dołączenie faktur. Limit zwrotu 
podatku akcyzowego w 2018 r. 
wynosi 86 zł za hektar użytków 
rolnych. Na pieniądze można li-
czyć w kwietniu. 

Druga tura składania wnio-
sków przypada w sierpniu i do-
tyczy okresu od 1 lutego do 31 
lipca tego roku. W tym przypad-
ku wypłaty będą realizowane 
w październiku. 

(pw), fot. ilustracyjne

Żniwa opóźnione z powodu 
opadów sprawiły, że siewy rze-
paku w naszym regionie nie od-
były się w optymalnym terminie. 
Jesień także nie należała do ła-
godnych i była mokra. Miejscami 

suma opadów przekraczała wielo-
letnią normę o 300 proc. Naraziło 
to rzepaki na porażenie kiłą ka-
pusty. Ale rośliny zdołały przygo-
tować się do zimy. W tym okresie 
rzepak najlepiej przechowuje się 

pod cienką warstwą śniegu, któ-
ra zabezpiecza go przed mrozem 
i zimnym wiatrem. Tegoroczna 
zima jest jednak bardzo nietypo-
wa. Śnieg leżał na polach zaled-
wie kilka razy. Wciąż jest bardzo 
wilgotno, a temperatury wyższe 
od średnich o ok. 10 stopni Cel-
sjusza. 

Tam, gdzie powstały zasto-
iska wodne, rośliny wyginęły bądź 
mają się bardzo źle. Jeśli pojawią 
się silne mrozy, a na czas nie 
spadnie śnieg, będzie to dużym 
zagrożeniem dla upraw. 

(pw)

Chociaż wielu woli składanie 
wniosków w tradycyjnej, papie-
rowej formie, wypełnianie ich 
w komputerze ma sprawić, że 
unikniemy prostych błędów, jak 
np. pozostawienie pustego pola. 
Program automatycznie wskaże 
miejsca do uzupełnienia. 

Planowane są szkolenia oraz 
konsultacje z ekspertami, któ-
rzy pomogą rolnikom wypełniać 
nowy rodzaj wniosków. Będzie 
to konieczne, ponieważ w ubie-
głym roku tylko 1 na 100 wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie 

przesłano przez internet. 
Aplikacja służąca do skła-

dania wniosków ma być bardzo 
łatwa w obsłudze. Jak będzie 
– okaże się w praktyce. W ra-
zie czego rolnicy będą także 
dostawać wnioski w wersji pa-
pierowej. To zabezpieczenie na 
przykład na wypadek wadliwo-
ści oprogramowania. 

Składanie dokumentów 
w tegorocznej kampanii roz-
pocznie się 15 marca i potrwa 
do 15 maja. 

(pw)

Na pomoc mogą liczyć właści-
ciele pasiek składających się z 10-
80 rodzin. Nie jest ona jednak ad-
resowana do osób prowadzących 
działy specjalne produkcji rolnej 
w postaci pasiek. Pieniądze moż-
na przeznaczyć na zakup nowych 
rodzin pszczelich, odkładów oraz 
uli. 

Program nosi nazwę „Ochro-
na bioróżnorodności poprzez 
działania na rzecz zwiększenia 
populacji pszczół 2018”. Jego ce-
lem jest zwiększenie populacji 
pszczół w naszym województwie. 
Do rozdysponowania jest 500 tys. 
zł. Pszczelarze mogą liczyć mini-
malnie na 1 tys. zł, a maksymalnie 

na 6 tys. zł. 
Aby uzyskać pomoc, należy 

do 28 lutego br. wypełnić wniosek 
dostępny na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu. Rozstrzygnięcie 
planowane jest do 30 marca. 

(pw), fot. ilustracyjne

Weterynarze, walcząc z nad-
używaniem antybiotyków, mają 
przede wszystkim na celu przeciw-
stawienie się rosnącej antybioty-
koodporności. Lekarze nadal będą 
przeprowadzać kontrole, zwłasz-
cza wody podawanej zwierzętom. 
Analizowane będą także doku-
menty, które pozostawiają lekarze 
weterynarii po każdorazowym le-
czeniu zwierząt. „W przypadku po-

twierdzenia, że w gospodarstwie 
były lub są stosowane antybiotyki 
niewiadomego pochodzenia, lub 
właściciel zwierząt nie posiada do-
kumentacji leczenia, zwierzęta nie 
będą mogły zostać przeznaczone 
do spożycia” – informuje Główny 
Lekarz Weterynarii. 

Antybiotyki są stosowane 
przez niektórych farmerów, by 
maksymalizować zyski. Faszero-

wane nimi zwierzęta są mniej po-
datne na choroby i rosną szybciej. 
Ale skutkuje to tym, że bakterie 
stają się coraz bardziej odporne, 
a to rodzi duże zagrożenie w przy-
padku zakażenia – nie będzie go 
jak leczyć. Jedzenie mięsa zwierząt 
karmionych tymi środkami ma 
także negatywny wpływ na nasze 
zdrowie. 

(pw)

OBORNIKA
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Wąbrzeźno
 W poniedziałek 15 stycznia o 17.30 WDK organizuje zajęcia kreatywne dla 

dzieci Tym razem milusińscy będą przygotowywać kartki dla babci i dziadka oraz 
mydełka. 

 W piątek 19 stycznia o 18.00 w WDK zostanie otwarta wystawa malarska 
Piotra Lewandowskiego. Artysta tworzy w kilku technikach, lecz najbliższe jest mu 
malarstwo olejne. Lewandowski tworzy zarówno obrazy przedstawiające martwą 
naturę, jak i abstrakcje czy pejzaże. Wstęp wolny. 

 W niedzielę 21 stycznia o 17.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski 
odbędzie się Koncert Kolęd. W tym roku usłyszymy kolędy i pastorałki w wyko-
naniu Orkiestry Dętej WDK, chóru z parafii p.w. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, 
zespołu wokalnego z wąbrzeskiej „trójki”, grupy „Szał” oraz Julii Libuszewskiej, 
Lidii Fabrykiewicz i zespołu „Ichtis”. 

 24 stycznia o 18.00 planowany jest Koncert Noworoczny w wykonaniu ucz-
niów szkoły muzycznej I stopnia Res Facta Musica. Wstęp bezpłatny. 

 W niedzielę 28 stycznia 2018 o 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury wystąpi 
kabaret „Jurki”. Bilety w cenie 40 zł/os., grupowe 35 zł (od 15 osób) do nabycia 
w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. 

 Dzień później o 17.00 w tym samym miejscu planowane jest przedstawienie 
teatralne pt. „Profesorek Wodorek w kosmosie” w wykonaniu aktorów teatru ob-
jazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 5zł do nabycia w kasie WDK 
od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

Golub-Dobrzyñ 
 W sobotę 13 stycznia w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni wystąpi Zespół 

Bydgoskich Solistów Arte Con Brio. Formację tworzą wybitni artyści Opery Nova, 
Filharmonii Pomorskiej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Początki bydgoskiej 
grupy sięgają 1999 roku. Nieprzerwanie kierownikiem artystycznym Arte Con Brio 
jest Mirosław Przybył. Publiczność usłyszy interpretacje klasycznych przebojów, 
utwory kościelne, operowe, rozrywkowe czy filmowe. W programie m.in. „To były 
piękne dni” Haliny Kunickiej, „I Will Always Love You” Whitney Houston czy „Nie 
dokazuj” Marka Grechuty. Początek koncertu o 17.00. Bilety kosztują 50 zł. 

 20 stycznia w golubsko-dobrzyńskim domu kultury zaśpiewa wokalista James 
Harries. Brytyjski artysta urodził się w 1974 roku, pochodzi z Manchesteru. Od 1990 
roku mieszka i tworzy w Czechach. Jego muzykę można określić jako mieszankę 
folku, indie i alternatywnego rocka. Zasłynął takimi utworami jak: „Salvation”, 
„Schooting Star” czy „Lights”. Bilety kosztują 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu 
koncertu. Początek o 20.00. 

 Dom kultury zaprasza w czwartki o 18.00 na zajęcia zumba fitness dla dorosłych 
i młodzieży. Ćwiczenia prowadzi Monika Adamczyk. 

 Ośrodek Chopinowski zachęca 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
 Publiczne Gimnazjum w Rogowie już po raz 15. organizuje gminny finał WOŚP. 

W niedzielę 14 stycznia planowane są występy wokalne, popisy taneczne i licytacja 
gadżetów WOŚP. Zagra także formacja Reflex. Początek o 13.00. O 18.00 planowane 
jest światełko do nieba.  

Lipno
 Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie zapowiada 

się niezwykle ciekawie. Imprezy rozpoczną się już w piątek 12 stycznia. O 16.00 
można wybrać się na turniej koszykarskich trójek w hali przy ul. Traugutta. W tym 
samym czasie w Zespole Szkół Technicznych przy ul Okrzei zostanie rozegrany 
turniej piłkarski. W sobotę 13 stycznia od 10.00 w hali przy Traugutta warto zobaczyć 
turniej siatkówki. Najwięcej atrakcji organizatorzy przygotowali na niedzielę. 
W godz. 10.00-13.00 w kinie Nawojka planowane są prezentacje artystyczne, a na 
lipnowskiej pływalni – impreza pod hasłem „Pierwszy oddech pod wodą”. Także 
o 10.00 w hali przy Traugutta będzie można obejrzeć turniej piłki halowej dzieci. 
O tej samej godzinie na torze motocrossowym w Lipnie ruszy rodzinny rajd off. Z ko-
lei o 11.00 rozpocznie się turniej w klubie strzeleckim VIS. Wielki finał zaplanowano 
na placu Dekerta od 14.30. W programie m.in. licytacje, występy muzyczne (Zdrowa 
Woda – 18.45, Sztoss – 20.45) i światełko do nieba (20.00). 

 W niedzielę 21 stycznia w kinie Nawojka, jak co roku, zostanie zorganizowany 
Koncert Noworoczny.  Początek o 18.00. Wstęp wolny. 

 We wtorek 23 stycznia warto wybrać się do lipnowskiego kina na „Koncert 
z uśmiechem” w wykonaniu artystów z bydgoskiej Orkiestry im. Johanna Straussa. 
Bilety w cenie 25 zł są już do nabycia w sekretariacie MCK. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Początek roku z teatrem
REGION  Styczeń w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Te-
atrze Muzycznym w Toruniu zapowiada się niezwykle atrakcyj-
nie. Będzie można zobaczyć m.in. spektakl „Machiavelli” oraz 
usłyszeć utwory Jerzego Wasowskiego (Kabaret Starszych Pa-
nów) i Mariana Hemara

Rozrywka

Kabarety wracają do Skrwilna 
W sobotę 3 marca w Skrwilnie (powiat rypiński) już po raz ósmy zostanie zorga-
nizowany Wieczór Kabaretowy. Tym razem wystąpią: Jurki oraz Marcin Daniec. 

W poprzednich la-
tach w Skrwilnie wy-
stępowali m.in. artyści 
z grupy Smile, Łowcy. 
B, kabarety: Młodych 
Panów, K2 i Paranienor-
malni. 

– Pomysł pojawił 
się już kilka lat temu, 
gdy byłem na wieczorze 
kabaretowym w Brod-
nicy w hali MOSiR-u – 
tłumaczył na łamach 
naszego tygodnika wójt 
Dariusz Kolczyński. 
– Patrząc na tamten 
obiekt i wyobrażając so-
bie halę, który wówczas 
była dopiero budowana 
pomyślałem, że trzeba 
spróbować i to od sa-

mego początku. Chodziło o to, 
żeby mieszkańcy mogli spędzić 
w tym obiekcie trochę czasu 
w miłej atmosferze i przy niezłej 
ofercie kulturalnej. Impreza od 
początku miała być biletowana, 
ale w takim wymiarze finanso-
wym, który nie byłby barierą dla 
mieszkańców.

W tym roku Skrwilno od-
wiedzą artyści z kabaretu Jurki 
oraz Marcin Daniec. Impreza już 
3 marca od 19.00 w hali sporto-
wej w Skrwilnie. Bilety kosztują 
55 zł i będą do nabycia od po-
niedziałku 15 stycznia w kasie 
Urzędu Gminy Skrwilno przy ul. 
Rypińskiej 7. Liczba miejsc ogra-
niczona. 

(ToB)
fot. UG Skrwilno

Już we wtorek 16 stycznia 
o 19.00 odbędzie się premiera 
spektaklu muzycznego, opartego 
na komedii słynnego włoskiego po-
lityka i dyplomaty Niccolo Machia-
velliego, pt. „Machiavelli”. 

– Powstała w XVI wieku 
sztuka, opowiadająca o zepsuciu 
społeczeństwa i wszechobecnej 
głupocie, zgrabnie splata się z jaz-
zowo-rockowymi piosenkami za-
aranżowanymi przez kierownika 
muzycznego przedstawienia To-
masza Lewandowskiego – opowia-
da Paweł Wiliński z działu Promocji 
i Impresariatu Teatru Muzycznego 
w Toruniu. 

Spektakl zostanie wystawiony 
także następnego dnia, 17 stycznia 
o 19.00 w Tumulcie, przy Rynku 
Nowomiejskim 28. 

21 stycznia, czyli w Dzień Bab-

ci, o 18.00 będzie można zobaczyć 
spektakl muzyczny pt. „Walc ka-
meralny, czyli Pan Wasowski mniej 
znany” w reżyserii Jacka Bończyka. 
Sztuka została poświęcona twór-
czości Jerzego Wasowskiego, zna-
nego m.in. z Kabaretu Starszych 
Panów. Utwory zostaną wykona-
ne przez Klementynę Umer przy 
akompaniamencie Fabiana Wło-
darka i Michała Jarosa. Kiedyś te 
utwory wykonywały damy polskiej 
sceny muzycznej – Irena Santor 
czy Violetta Villas. W rolę narratora 
wciela się Grzegorz Wasowski, syn 
Jerzego. 

W dniach 22 (o 19.00) i 23 
stycznia (11.00) warto wybrać się 
na spektakl „Hemar. Marchewka 
– próba generalizacji”, poświęcony 
piosenkom i tekstom satyrycznym 
poety Mariana Hemara. Co ciekawe, 

uczestniczący w spektaklu aktorzy 
(Agnieszka Brenzak, Paulina Gro-
chowska, Jeremiasz Gzyl i Maciej 
Makowski) nie tylko śpiewają, ale 
też wykonują utwory instrumen-
talnie.

Sporą atrakcją dla dzieci będzie 
przedstawienie „Jacek i Placek na 
tropie księżyca”, które już 25 stycz-
nia o 9.00 i 11.30. To historia dwóch 
krnąbrnych bliźniaków, którzy 
uciekają z domu, by odnaleźć swo-
jego tatę. W spektaklu zostały wy-
korzystane piosenki legendarnego 
polskiego zespołu Lady Pank.

Pod koniec miesiąca zostanie 
wystawiona sztuka autorstwa nie-
mieckiego muzykologa Paula Bar-
dza w reżyserii Pawła Okońskiego 
pt. „Kolacja na cztery ręce”. Akcja 
opiera się na fikcyjnym spotkaniu 
dwóch genialnych muzyków – Je-
rzego Fryderyka Haendla i Jana Se-
bastiana Bacha. Spektakl 27 stycz-
nia o 19.00. 

Styczeń w Teatrze Muzycznym 
zakończy się koncertem Nuli Stan-
kiewicz i Janusza Strobla pt. „Byle 
nie o miłości”. 28 stycznia o 18.00 
będzie można usłyszeć piosenki 
autorstwa Agnieszki Osieckiej. 

Kasa jest czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00-
17.00 przy ul. Kopernika 4 oraz na 
godzinę przed spektaklem przy 
Rynku Nowomiejskim 28. Rezerwa-
cja biletów online na stronie: www.
teatrmuzyczny.torun.pl. 

oprac. (ToB)
fot. nadesłane

We wtorek 16 stycznia o 19.00 odbędzie się premiera 
spektaklu muzycznego pt. „Machiavelli”





Czwartek, 11 stycznia 2018

20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 56
09:15 Blondynka odc. 68 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 27 s. 2 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 18 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2 serial
14:00 Elif odc. 171 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 6
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 44 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3240 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 9 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 192 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:25 Największa porodówka świata 
 - dokumentalny 
00:30 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 7 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 121 - serial

06:20 Szpital odc. 229 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 162 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 4

09:10 Brzydula odc. 225 - serial

09:45 Brzydula odc. 226 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 504 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 163 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 403 - serial

14:55 Szpital odc. 230 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 227 - serial

18:30 Brzydula odc. 228 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 505 - serial

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja 

 - komedia 

22:25 Oszuści odc. 10 - serial

23:25 Niewierni odc. 10 - serial

00:25 Ognista miłość - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 11 - serial
08:00 V.I.P. odc. 20 - serial
09:00 Esmeralda odc. 95 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 96 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 327 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 160
15:00 Detektywi w akcji odc. 9 - serial
16:00 Esmeralda odc. 97 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 98 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 8 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 127 - serial
21:05 Naznaczony - horror 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 128 - serial
00:20 Jaś Fasola odc. 14 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 202 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
08:00 Rewir odc. 7 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 2 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 8 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 66 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 37 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 38 - serial
17:05 Rewir odc. 8 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
20:00 Superfast! Komedia 
22:05 Sądny dzień - komedia 
00:00 Handel - sensacyjny 

08:00 Teledysk 

08:05 Zakładka odc. 2

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Słoneczny zegar - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 15 - serial

12:15 Czterdziestolatek odc. 16 - serial

13:20 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat 

15:30 Chuligan literacki 

16:05 Wróżby kumaka 

 - dramat obyczajowy 

17:55 Richard Strauss. Na drugim 

 brzegu tęczy - dokumentalny 

19:45 Danny Boy - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Hogo fogo Homolka - komedia 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 9

22:00 Szwedzka teoria miłości 

 - dokumentalny 

23:30 Daleko od siebie 

 - dramat psychologiczny 

01:15 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 438
06:55 Ambasador Spasowski 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 87
08:35 Ukryte skarby odc. 8
09:15 Czas honoru odc. 64 - serial
10:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41 - serial
10:25 Nowe Ateny odc. 68
11:20 Flesz historii 
11:40 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 15
11:55 Koło historii odc. 57 
12:30 Arkady Fiedler - człowiek bez 
 paszportu - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 49
14:00 Sensacje XX wieku odc. 52
14:30 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 38 serial
15:05 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:10 New Poland - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 31
17:45 Czas honoru odc. 65 - serial
18:35 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 14
18:50 Sensacje XX wieku odc. 59
19:20 Sensacje XX wieku odc. 60
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 2 - serial
21:25 Popiełuszko. Wolność 
 jest w nas odc. 1
22:25 Spór o historię odc. 32
23:05 Szpiedzy odc. 1 - serial
23:40 Statek z Hajfongu 
 - dokumentalny 
00:15 Ośmiornica 
 odc. 60 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Syria - z serca pustyni 
09:00 Na zdrowie
09:20 Święty Franciszek i brat 
 Bernard - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:00 W Solankowej Dolinie - serial
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Największe przeboje 
 Pana Boga - Pieśni wolności 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Bł. Maria Teresa 
 Ledóchowska - dokumentalny 
14:15 Świąteczny duch 
 - obyczajowy 
15:40 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
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 Wakacje z Chopinem 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Ogrody papieskie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 20 - 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 Pochodzenie świata 
 odc. 2 - dokumentalny

05:55 Rod zink a. pl odc. 217 - serial
06:30 Afryka od kuchni odc. 10 serial
07:00 M jak miłość odc. 203 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 516 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 61 - serial
13:40 Na sygnale odc. 117 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 67 s. 6 - serial
15:20 Rod zink a. pl 
 odc. 209 s. 11 - serial
15:50 Rod zink a. pl 
 odc. 210 s. 11 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 25 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 10
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
20:40 Dzięki Bogu już weekend 
21:05 The Good Doctor odc. 5 - serial
21:55 Hans Kloss. Stawka większa 
 niż śmierć - wojenny 
23:55 Przychodzą z ciemności - horror 
01:35 Nieznośny pan Darcy 
 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 35
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2162
10:55 Ukryta prawda odc. 524 - serial
12:00 Szkoła odc. 266 - serial
13:00 19+ odc. 153 - serial
13:30 19+ odc. 154 - serial
14:00 Szpital odc. 410 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 7
16:00 Szkoła odc. 267 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 525 - serial
18:00 Szpital odc. 411 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 59
19:50 Uwaga! odc. 5188
20:10 Doradca smaku odc. 38
20:15 Na Wspólnej odc. 2611 - serial
20:55 Milionerzy odc. 43
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 14
22:35 Dary anioła: Miasto kości 
 - fantastyczny 
01:15 Od kołyski aż po grób 
 - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 595 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 272 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 273 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 100 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 587 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 208 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 401 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2607 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 647 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 91 - serial
17:00 Gliniarze odc. 79 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2608 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 457 - serial
20:05 Inna kobieta 
 - komedia romantyczna 
22:25 Amerykańskie ciacho - komedia 
00:30 Kabaretowa ekstraklasa 

09:10 Brzydula 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:30 Chyligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Vin Serento jest szefem gangu, który organizuje 
nielegalne wyścigi samochodowe na ulicach 
Los Angeles. Tajny agent Paul White przeniknął 
w struktury organizacji. Ludzie Vina planują napaść 
na szefa mafi i, Juana Carlosa de la Sol. Chcą przejąć 
jego majątek oraz przyćmić jego sławę.

Clary Fray jest przeciętną nastolatką. Jej życie się 
zmienia, gdy odkrywa, że wywodzi się z pradawnego 
klanu Nocnych Łowców – sekretnej kasty 
półaniołów, której zadaniem jest obrona świata 
przed demonami. Po zniknięciu matki dziewczyna 
postanawia dołączyć do Nocnych Łowców. 

„Dary anioła: Miasto kości”
(2013r.) TVN 22:35

„Superfast!”
(2015r.) TV Puls 20:00



Piątek, 12 stycznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 17
09:15 Ojciec Mateusz 
 odc. 192 - serial
10:15 Doktor Quinn 
 odc. 1 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 19 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 serial
14:00 Elif odc. 172 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 7
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 45 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3241 - telenowela
18:35 Nieznane serce odc. 2 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
21:25 Arsene Lupin - sensacyjny 
23:40 Zła krew - thriller 
01:15 Straszny fi lm 4 - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 122 - serial

06:20 Szpital odc. 230 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 163 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 227 - serial

09:45 Brzydula odc. 228 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 505 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 164 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 404 - serial

14:55 Szpital odc. 231 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 229 - serial

18:30 Brzydula odc. 230 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 506 - serial

20:00 Tombstone Western 

22:40 Następne 48 godzin 

 - komedia sensacyjna 

00:45 Zabójcza broń odc. 13 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 9 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
08:00 V.I.P. odc. 21 - serial
09:00 Esmeralda 
 odc. 97 - telenowela
10:00 Esmeralda 
 odc. 98 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 8 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
13:00 Galileo odc. 634
14:00 Galileo odc. 635
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 10 - serial
16:00 Esmeralda 
 odc. 99 - telenowela
17:00 Esmeralda 
 odc. 100 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 2 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 124 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 125 - serial
23:20 Forteca II - fi lm SF 
01:05 Towarzysze broni 
 - dokumentalny 

06:00 To moje życie! 
 odc. 203 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
08:00 Rewir odc. 8 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 3 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 9 - serial
14:45 Królowa serc odc. 67 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 38 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 39 - serial
17:05 Rewir odc. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
20:00 Mściciel - sensacyjny 
21:50 Superfast! - komedia 
23:55 Krzyk II - horror 
02:20 Przypadki Cezarego P. 
 odc. 11 - serial

08:00 Teledysk 

08:05 Kronos odc. 7

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Wróżby kumaka 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek 

 odc. 17 - serial

12:10 Czterdziestolatek 

 odc. 18 - serial

13:20 Którędy po sztukę odc. 67

13:35 Waldbühne 2017 

 - Legendy reńskie 

15:20 Nienasyceni odc. 1

15:50 Cudowne miejsce - obyczajowy 

17:40 Pod opieką wiecznego słońca 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 90 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wszyscy albo nikt - obyczajowy 

22:10 Tygodnik kulturalny 

23:00 Dziennik fi lozofa odc. 10

23:15 Tori Amos - Baloise Session 

00:35 Hogo fogo Homolka - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 439
07:00 New Poland - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 88
08:40 Ukryte skarby odc. 9
09:15 Czas honoru odc. 65 - serial
10:00 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 7
10:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 12 serial
10:50 Podróże z historią odc. 45
11:25 Taśmy bezpieki odc. 31
12:00 Nieznana Białoruś 
 odc. 103 - dokumentalny 
13:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 4 serial
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 59
14:10 Sensacje XX wieku odc. 60
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 69 serial
15:15 Odkryć tajemnicę odc. 6 serial
16:15 Bitwa pod Warną - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 10
17:45 Czas honoru odc. 66 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 50 serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 85
19:20 Sensacje XX wieku odc. 86
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 20
20:30 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 2 - dokumentalny 
21:35 Popiełuszko. Wolność 
 jest w nas odc. 2
22:35 Nadzy wśród wilków 
 - dramat wojenny 
00:30 Ośmiornica 
 odc. 61 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 20 - 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 Budujmy szopki! 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Charlie - historia zabawki 
 - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Pochodzenie świata 
 odc. 2 - dokumentalny 
14:50 Kabwe 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do 
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks. Dzierżonie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
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 odc. 5 - 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 Józef z Egiptu odc. 34 - serial

05:50 Rod zink a. pl 
 odc. 218 s. 11 - serial
06:30 Podróże z historią odc. 48
07:05 M jak miłość odc. 204 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
11:35 Na dobre i na złe odc. 517 - serial
12:35 Tylko z tobą odc. 62 - serial
13:35 Na sygnale odc. 118 - serial
14:05 Anna Dymna - spotkajmy się 
14:35 Rod zink a. pl odc. 211 s. 11 - serial
15:15 Tygrysy Europy odc. 5 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 26 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 11
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
20:45 Asterix na olimpiadzie - komedia 
22:50 Jutro będzie futro II - komedia 
00:30 The Good Doctor odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 38

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2163

10:55 Ukryta prawda odc. 525 - serial

12:00 Szkoła odc. 267 - serial

13:00 19+ odc. 155 - serial

13:30 19+ odc. 156 - serial

14:00 Szpital odc. 411 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 7

16:00 Szkoła odc. 268 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial

18:00 Szpital odc. 412 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 60

19:50 Uwaga! odc. 5189

20:00 Harry Potter i Komnata Tajemnic 

 - przygodowy 

23:20 Nietykalni - sensacyjny 

01:45 Życie bez wstydu odc. 4 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy odc. 596 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 274 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 275 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 101 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 588 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 209 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 402 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2608 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 648 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 92 - serial
17:00 Gliniarze odc. 80 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2609 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 458 - serial
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia 
21:50 Spider-Man II - sensacyjny 
00:40 Pożegnanie z niewinnością 
 - thriller 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Czterdziestolatek 17:45 Czas honoru

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Nowy rok szkolny w Hogwarcie zapowiada się 
emocjonująco. „Sami Wiecie Kto” nie zamierza 
oddać władzy dobrowolnie. Hogwart nie jest już tak 
bezpieczny jak kiedyś i nawet profesor Dumbledore 
musi przyznać, że w murach szacownej akademii 
czai się zło. 

Człowiek-pająk, w życiu prywatnym znany jako 
spokojny Peter Parker, przeżywa trudny okres. 
Dwa lata wcześniej rozstał się z ukochaną, aby móc 
bez przeszkód realizować wyjątkową misję. Teraz 
targany wątpliwościami, musi stawić czoła nowemu 
zagrożeniu.

„Spider-Man II”
(2004r.) Polsat 21:50

„Harry Potter i Komnata Tajemnic”
(2002r.) TVN 20:00



Sobota, 13 stycznia 2018

09:50 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:45 Córka kapitana odc. 2
09:50 Korona królów odc. 6 - serial
10:20 Korona królów odc. 7 - serial
10:55 Korona królów odc. 8 - serial
11:20 Korona królów odc. 9 - serial
12:00 Studio Raban odc. 15
12:30 Tajemnice ludzkiego ciała 
 - dokumentalny 
13:20 Okrasa łamie przepisy odc. 112
13:55 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf Loty narciarskie 
14:15 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf Loty narciarskie 
16:50 Rajd Dakar 2018 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka odc. 68 - serial
18:25 Opole na bis Koncert 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Wyścig - biografi czny 
22:25 Straszny fi lm 4 - komedia 
23:55 Arsene Lupin - sensacyjny 
02:15 Zła krew - thriller 

05:35 Ukryta prawda 

 odc. 123 - serial

06:35 Mango - Telezakupy 

08:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2 - serial

09:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2 - serial

10:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2 - serial

11:40 Brzydula odc. 221 - serial

12:15 Brzydula odc. 222 - serial

12:50 Brzydula odc. 223 - serial

13:25 Brzydula odc. 224 - serial

14:00 Brzydula odc. 225 - serial

14:35 Brzydula odc. 226 - serial

15:10 Przygoda z pandą - przygodowy 

16:55 Mała księżniczka - obyczajowy 

19:00 Jak przeżyć święta 

 - komedia romantyczna 

21:00 Lepiej późno niż później 

 - komedia 

23:45 Wzgórze złamanych serc 

 - sensacyjny 

02:30 Moc magii odc. 12

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial
08:55 Garfi eld Show odc. 29
09:10 Legenda Longwood 
 - przygodowy 
11:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 325 - serial
12:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 326 - serial
13:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 327 - serial
14:20 STOP Drogówka odc. 161
15:25 Przeznaczenie wikinga 
 - przygodowy 
17:20 CJ7 - komedia 
19:00 Galileo odc. 636
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 126 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 127 - serial
00:05 Boski chillout 
 - komedia sensacyjna 

05:50 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial

06:45 Taki jest świat odc. 41 s. 3

07:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 3 - serial

08:25 Tajemnice medyczne 

 odc. 4 - serial

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 35 - serial

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 37 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 39 - serial

14:00 Junior - komedia 

16:15 Ostatni legion - przygodowy 

18:25 Guardians: Misja superbohaterów 

 - sensacyjny 

20:00 Liberator II - sensacyjny 

22:00 Protektor - sensacyjny 

23:55 Koliber - sensacyjny 

01:50 Allo, Allo odc. 4 s. 3 - serial

08:05 Przygrywka odc. 5

08:35 Przygrywka odc. 6

09:05 Zezem odc. 6 - serial

09:20 Informacje kulturalne 

09:40 „Trzymaj się swoich chmur” 

 - piosenki 

 Seweryna Krajewskiego

10:45 Którędy po sztukę odc. 67

11:00 Białoruski klimat odc. 1

11:35 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

12:45 Przędza - dokumentalny 

14:00 O północy w Paryżu 

 - komedia romantyczna 

15:45 Wydarzenie aktualne 

16:25 Akcja pod Arsenałem 

 - dramat wojenny 

18:10 Tygodnik kulturalny  

19:05 Ewolucja hip hopu odc. 2 serial

20:20 Cuda - dramat obyczajowy 

22:20 Wacken Open Air 2015 

23:35 Musimy porozmawiać o Kevinie 

 - thriller 

01:35 Jak narkotyk 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 440
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 2 serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 5
08:25 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 3 serial
08:40 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 3 serial
09:20 Siedem życzeń odc. 1
10:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 20 serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 166
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 serial
11:50 Dzikie Chiny odc. 2 serial
12:50 Amerykańska broń 
 odc. 2 - dokumentalny 
13:50 Szerokie tory odc. 151
14:25 Wielka gra odc. 50
15:25 Spór o historię odc. 165
16:10 Roman Dmowski - dokumentalny 
17:05 Mój dom - wspomnienia hrabiny 
 Renaty Ostrowskiej 
 - dokumentalny 
17:45 Córka kapitana odc. 2
19:00 Generałowie Hitlera odc. 2 serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 2 - serial
21:35 Piwna historia - dokumentalny 
22:20 Jedwabny szlak odc. 2 serial
23:25 Bitwa wrocławska - dokumentalny 
01:10 Karbala - wojenny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
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 Mały pasterz - animowany 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 34 - serial
14:40 Lodowa podróż - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Syria - z serca pustyni 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 1 serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
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 Eksodus - Droga 
 Narodu Wybranego 
 - dokumentalny 

06:05 Niedźwiedź - władca gór 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1340 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 2
11:20 Ukryte skarby odc. 31
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1776 - serial
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1777 - serial
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 2
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rod zink a. pl odc. 212 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 18
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Rajd Dakar 2018 odc. 12
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 5
21:15 The Voice Kids odc. 6
22:20 Sztuka zbrodni odc. 1 - serial
23:25 Rani odc. 1 - serial
00:30 Szklanką po łapkach - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1041

11:00 Na Wspólnej odc. 2609 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2610 - serial

11:50 Na Wspólnej - serial

12:25 Domowe rewolucje odc. 1 s. 2

13:25 Azja Express odc. 8 s. 2

14:55 Gwiezdne wojny IV 

 - Nowa nadzieja - fi lm SF 

17:30 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

17:55 Tu się gotuje! odc. 7

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 61

19:45 Uwaga! odc. 5190

20:00 Bodyguard - sensacyjny 

22:45 Pora na miłość 

 - komedia romantyczna 

01:00 Węże w samolocie - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 19

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 1

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 33 - serial

10:15 Ewa gotuje odc. 286

10:50 Spider-Man II - sensacyjny 

13:40 Jak rozpętałem II wojnę światową 

 - komedia 

15:10 Opolska Noc Kabaretowa 2017 

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 135 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 136 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich o

 dc. 459 - serial

20:10 Garfi eld - komedia 

21:50 Last Vegas - komedia 

00:20 Zdobycz - thriller 

08:40 Gotowe na wszystko 14:20 STOP Drogówka 14:00 Junior 14:00 O półnowy w Paryżu 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

11:45 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Piosenkarka Rachel Marron jest u szczytu sławy. Od 
pewnego czasu ktoś wysyła anonimy z pogróżkami 
pod jej adresem. Listy nie docierają do adresatki, 
bo przejmuje je szef ochrony. Gdy prześladowca 
wkrada się do domu gwiazdy, Devaney postanawia 
zatrudnić profesjonalistę. 

W 1975 r. austriacki kierowca wyścigowy Niki Lauda 
wywalczył tytuł mistrza Formuły 1 dla teamu Ferrari. 
W kolejnym sezonie broniący tytułu Lauda wygrał pięć 
z pierwszych dziewięciu wyścigów sezonu, w dwóch 
był drugi, raz trzeci.

„Wyścig”
(2013r.) TVP 1 20:15

„Bodyguard”
(1992r.) TVN 20:00



Niedziela, 14 stycznia 2018

10:45 Na imię mam 
Franciszek

05:05 Świadectwo odc. 2 - serial
06:10 Słownik polsko@ polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 644
09:15 Jak to działa? odc. 150
09:45 Sonda II odc. 71
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 55
10:45 Na imię miał Franciszek 
 - biografi czny 
11:40 Sekrety mnichów odc. 15
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Życie w powietrzu odc. 3 serial
13:45 Halo, tu Pjongczang odc. 9
14:00 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf 
14:15 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf 
16:50 Rajd Dakar 2018 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 16
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 69 - serial
21:10 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna 
22:45 The Social Network 
 - dramat obyczajowy 
00:55 Wyścig - biografi czny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 11 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 14 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 11 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial

09:00 Królowa śniegu odc. 12 - familijny 

10:55 Galileo odc. 636

11:55 Niewidzialny - sensacyjny 

14:30 Jedynka - dramat wojenny 

16:45 Biały Tygrys - wojenny 

19:00 Galileo odc. 637

20:00 Przyjaciel gangstera 

 - komedia kryminalna 

21:50 Dom Glassów - thriller 

00:00 STOP Drogówka odc. 161

06:00 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial

07:00 Allo, Allo odc. 2 s. 4 - serial

07:35 Allo, Allo odc. 3 s. 4 - serial

08:05 Allo, Allo odc. 4 s. 4 - serial

08:45 Przygody Merlina odc. 3 - serial

09:40 Przygody Merlina odc. 4 - serial

10:40 Godzilla - sensacyjny 

13:10 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Junior - komedia 

18:00 Matylda - dla dzieci 

20:00 S.W.A.T. Jednostka specjalna 

 - sensacyjny 

22:20 Rewolwer - thriller 

00:25 Wikingowie odc. 2 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 1

09:05 Scena klasyczna odc. 2

09:55 Trzeci punkt widzenia odc. 219

10:35 Niewidzialny człowiek - horror 

11:55 Cuda Dramat obyczajowy 

13:50 Którędy po sztukę odc. 67

14:05 Makbet - spektakl teatralny 

16:55 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 67 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 521

18:10 Dudek w Trójce 

19:20 Kabaret Dudek 

 w telewizyjnej kawiarni 

20:20 Kret - thriller 

22:15 Pegaz odc. 51

22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 219

23:25 Mały lalkarz - dokumentalny 

00:35 Tori Amos - Baloise Session 

 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 441
06:55 Bieszczadzki Park Narodowy 
 - przyrodniczy 
08:10 Nasz profesor papieżem 
 - dokumentalny 
09:20 Parada oszustów odc. 4 - serial
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 169
11:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
11:55 Odkryć tajemnicę odc. 6 serial
12:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 2 - dokumentalny 
13:50 Wejście smoczka
14:10 Szerokie tory odc. 149
14:45 Pani minister tańczy - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 51
17:15 Ex libris 
17:45 Córka kapitana odc. 3
18:50 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 2 - dokumentalny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Karbala - wojenny 
22:35 Hitler i Niemcy. 
 Chora namiętność odc. 2 
23:30 Kurs na lewo - obyczajowy 
00:55 Jedwabny szlak odc. 2 serial
02:00 Hitler i Niemcy. 
 Chora namiętność odc. 2 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 serial
11:25 20 lat dla świata 
11:40 Aktywna zima odc. 2
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Wiara czyni cuda - obyczajowy 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Brat Ogień odc. 19 - 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. 10 - serial
22:30 Vatican Magazine 

05:50 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 6 serial
07:05 M jak miłość odc. 1341 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
10:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
10:45 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 1- dokumentalny 
11:50 Asterix na olimpiadzie - komedia 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial
16:20 The Voice Kids odc. 5
17:05 The Voice Kids odc. 6
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 13
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 171 - serial
19:30 Rod zink a. pl odc. 219 - serial
20:05 Szklanką po łapkach - komedia 
21:40 Nine - Dziewięć 
23:50 Kamerdyner 
 - dramat obyczajowy 
02:10 Golfi arze II - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1042
11:00 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2
12:00 Co za tydzień odc. 833
12:35 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 1 
13:00 Kulinarne podróże Magdy 
 Gessler odc. 2 - dokumentalny 
13:50 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 2 
14:10 Drzewo marzeń odc. 4
15:15 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 3 
15:30 Harry Potter i Komnata 
 Tajemnic - przygodowy 
18:45 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 4 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 62
19:45 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 5 
20:10 Gwiezdne wojny V - Imperium 
 kontratakuje - fi lm SF 
22:50 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 6 
00:25 MasterChef odc. 6 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 My3 odc. 20

08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 2 - serial

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 41 - serial

09:05 Potwory kontra obcy: Wielka 

 ucieczka B.O.B.-a - animowany 

09:30 Roboty - animowany 

11:20 Artur i Minimki - animowany 

13:40 Garfi eld - komedia 

15:30 Ostatnie wakacje - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 88

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 X Płocka Noc Kabaretowa

23:20 Przebiegła gra - sensacyjny 

01:20 Transporter II - sensacyjny 

05:40 Ukryta prawda odc. 124 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

09:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 2 - serial

10:45 Brzydula odc. 227 - serial

11:20 Brzydula odc. 228 - serial

11:55 Brzydula odc. 229 - serial

12:30 Brzydula odc. 230 - serial

13:05 Tylko dla orłów - wojenny 

16:25 Gnomeo i Julia - animowany 

18:00 Oszuści odc. 10 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial

20:00 Dowód życia - sensacyjny 

22:45 Zabójcza broń odc. 14 - serial

23:45 Krwawa jazda - horror 

01:40 Moc magii odc. 13

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

07:00 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:20 Parada oszustów

14:00 Familiada 14:10 Drzewo marzeń 13:40 Garfi eld

Abigail, Parker, Rachel i Caitlyn pochodzą z miasteczka 
Lambert w stanie Luizjana. Przyjaźnią się od 
dzieciństwa. Przyjaciółki zawsze podporządkowywały 
się Caitlyn, która chciała decydować o wszystkim. Po 
ukończeniu szkoły średniej Abigail i Parker wyjechały 
do Nowego Jorku.

Księżniczka Leia, Han Solo i Luke Skywalker wraz 
z resztką rebeliantów ukrywają się na lodowej planecie 
Hoth. Gdy kryjówka zostaje odnaleziona przez 
wojska Imperium, przyjaciele ratują się ucieczką. 
Luke postanawia odszukać Yodę, mistrza Jedi, który 
mieszka na bagnistej planecie Dagobah.

„Gwiezdne wojny V 
– Imperium kontratakuje”

(1980r.) TVN 20:10

„Podstępne druhny”
(2010r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 15 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Łap start-up odc. 3
08:55 Łap start-up odc. 4
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 2 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 20 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Życie w powietrzu odc. 3 serial
14:00 Elif odc. 173 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 46 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3242 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 10 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Biesiada u hrabiny Kotłubaj 
21:40 Zbrodnia II - kryminalny 
00:00 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna 

05:20 Ukryta prawda odc. 125 - serial

06:20 Szpital odc. 231 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 164 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 229 - serial

09:45 Brzydula odc. 230 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 506 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 165 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 405 - serial

14:55 Szpital odc. 232 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 231 - serial

18:30 Brzydula odc. 232 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 507 - serial

20:00 Zakochany prawnik - komedia 

21:50 Nie z tego świata 

 odc. 17 s. 5 - serial

22:50 Nowe życie - thriller 

0:55 Ukryta prawda odc. 125 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 15 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 47
09:00 Esmeralda odc. 99 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 100 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 9 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 56
15:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial
16:00 Esmeralda odc. 101 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 102 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 10 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 128 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 serial
22:00 Galileo odc. 636
23:00 Galileo odc. 637
00:00 STOP Drogówka odc. 161
01:00 Zabójcze zwierzęta odc. 3 serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 204 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
08:00 Rewir odc. 9 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 4 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 10 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 68 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 39 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 40 - serial
17:05 Rewir odc. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
20:00 Zdrada - sensacyjny 
22:10 Liberator II - sensacyjny 
00:10 Ekspedycja - horror 

08:00 Teledyski 

08:15 Scena klasyczna odc. 2

09:10 Cudowne miejsce - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 19 - serial

12:10 Czterdziestolatek odc. 20 - serial

13:20 Wrzeciono czasu - obyczajowy 

15:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 521

16:15 Murmurando - obyczajowy 

17:05 Romeo i Julia z Saskiej Kępy 

 - dramat obyczajowy 

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 2 serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Ukraińscy szeryfowie 

 - dokumentalny 

22:00 Antyfonie odc. 2

22:40 Którędy po sztukę odc. 68

22:45 Videofan odc. 91 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 11

23:20 Zły porucznik - dramat kryminalny 

01:05 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 442
07:00 Ignacy Jan Paderewski 
 - zanim powróci 
07:45 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 15
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 89
08:35 Ukryte skarby odc. 10
09:10 Czas honoru odc. 66 - serial
10:05 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 79
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:25 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 20
11:55 Constans - psychologiczny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 85
14:05 Sensacje XX wieku odc. 86
14:35 Encyklopedia II wojny
 światowej odc. 86 serial
15:00 Wyśpiewana historia odc. 2
15:10 Spór o historię odc. 22
15:50 Historia świata według 
 Andrew Marra 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
17:20 Flesz historii 
17:45 Czas honoru odc. 67 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 89
19:20 Sensacje XX wieku odc. 90 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 2 serial
21:30 Popiełuszko. Wolność jest 
 w nas odc. 3
22:30 Matecznik - dokumentalny 
23:40 Powstanie warszawskie 
 - dokumentalny 
01:10 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 89

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 Vatican Magazine
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Narciarski żółtodziób odc. 2
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Moc przebaczenia 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
15:40 Aktywna zima 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 
16:50 Świadkowie - serial
17:20 20 lat dla świata 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 odc. 1 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 56 - serial

06:05 Rod zink a. pl 
 odc. 219 s. 11 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 134, 
07:00 M jak miłość odc. 205 - serial
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 518 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 63 - serial
13:45 Na sygnale odc. 119 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 68 s. 6 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 6 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 27 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 14
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 20
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 20
20:50 M jak miłość odc. 1342 - serial
21:40 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - dokumentalny 
21:50 Słowo na A odc. 3 - serial
23:05 Słowo na A odc. 4 - serial
00:15 Lo i stało się. Zaduma nad 
 światem w sieci - dokumentalny 

05:15 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2164

10:55 Tu się gotuje! odc. 7

11:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial

12:00 Szkoła odc. 268 - serial

13:00 19+ odc. 157 - serial

13:30 19+ odc. 158 - serial

14:00 Szpital odc. 412 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 7

16:00 Szkoła odc. 269 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 527 - serial

18:00 Szpital odc. 413 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 63

19:50 Uwaga! odc. 5191

20:10 Doradca smaku odc. 1

20:15 Na Wspólnej odc. 2612 - serial

20:55 Milionerzy odc. 44

21:30 Życie bez wstydu odc. 5 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 6 s. 2

23:30 Odwet - sensacyjny 

01:50 Co za tydzień odc. 833

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 597 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 276 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 277 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 102 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 589 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 210 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 403 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2609 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 649 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 93 - serial
17:00 Gliniarze odc. 81 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2610 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 460 - serial
20:10 Transporter II - sensacyjny 
22:00 21 - dramat obyczajowy 
00:45 Dzień Niepodległości - fi lm SF 

09:10 Brzydula 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czterdziestolatek 19:20 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Jeden z najbardziej znienawidzonych przez 
Brytyjczyków, urodzony w Belfaście irlandzki 
terrorysta Frankie McGuire ucieka do Nowego Jorku. 
Wstąpił do IRA i poprzysiągł zemstę Brytyjczykom 
po tym, gdy w wieku ośmiu lat był świadkiem 
zastrzelenia swojego ojca.

Agent służb specjalnych, Travis Dane, zostaje 
wykluczony z zespołu nadzorującego produkcję 
nowego typu broni atomowej. Postanawia się 
zemścić. Stojąc na czele grupy uzbrojonych 
ludzi, porywa pociąg i w jednym z jego wagonów 
organizuje komputerowe centrum dowodzenia. 

„Liberator II”
(1995r.) TV Puls 22:10

„Zdrada”
(1997r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 16 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sonda II odc. 71
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 16
10:15 Doktor Quinn odc. 3 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 21 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 4 serial
14:00 Elif odc. 174 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 47 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3243 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 11 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka 
 specjalna odc. 8 - serial
21:15 Sekundy, które zmieniły 
 życie odc. 8
21:35 Magazyn śledczy Anity 
 Gargas odc. 57
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 2 serial
22:35 Uwięzione odc. 3 - serial
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg 
 dalszy odc. 10 - serial
00:30 Zbrodnia II - kryminalny 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1178 - serial

06:20 Szpital odc. 232 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 165 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 231 - serial

09:45 Brzydula odc. 232 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 507 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 166 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 406 - serial

14:55 Szpital odc. 233 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 233 - serial

18:30 Brzydula odc. 234 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 508 - serial

20:00 Władza - thriller polityczny 

22:20 Tombstone - western 

01:00 Niewierni odc. 10 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 16 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 48
09:00 Esmeralda odc. 101 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 102 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 10 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 57
15:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial
16:00 Esmeralda odc. 103 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 104 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 11 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 129 - serial
21:00 Androidcop - fi lm SF 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 129 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 27
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 1 serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 205 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
08:00 Rewir odc. 10 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 5 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 11 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 69 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 40 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 41 - serial
17:05 Rewir odc. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
20:00 Zastępca - sensacyjny 
21:55 Mściciel - sensacyjny 
23:30 Sądny dzień - komedia 
01:30 Wikingowie odc. 5 s. 3 - serial

08:00 Teledyski 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Romeo i Julia z Saskiej Kępy 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 21 - serial

12:20 Czterdziestolatek 

 - 20 lat później odc. 1 - serial

13:25 Informacje kulturalne 

13:45 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

15:35 Tygodnik kulturalny 

16:30 Draka - krótkometrażowy 

17:00 Wielki Tydzień 

 - dramat obyczajowy 

18:45 Jeden dzień w PRL 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Kowal, pieniądze i gwiazdy 

21:55 Zamieszkajmy razem 

 - komediodramat 

23:35 Dziennik fi lozofa odc. 12

23:45 Performance odc. 95

00:20 Zmory - psychologiczny 

06:50 Był taki dzień odc. 443
07:00 Bitwa pod Warną - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 90
08:40 Ukryte skarby odc. 11
09:15 Czas honoru odc. 67 - serial
10:40 Dzikie Chiny odc. 2 serial
11:40 Goniec historyczny IPN odc. 10
12:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 89
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 13 serial
15:05 Najdziwniejsza broń 
 na świecie odc. 2 serial
16:30 Zapomniany generał Tadeusz 
 Jordan Rozwadowski 
 - dokumentalny 
17:30 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 16
17:50 Czas honoru odc. 68 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 185
19:20 Sensacje XX wieku odc. 186
19:55 Nowe Ateny odc. 69, 
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:30 Popiełuszko. Wolność jest 
 w nas odc. 4
22:30 Na krawędzi wojny odc. 3 serial
23:30 Hubal - dramat historyczny 
01:50 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 90

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 Petra - tajemnicze miasto 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
13:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
14:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
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 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Mój brat papież 
22:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 

06:05 Rod zink a. pl 
 odc. 220 s. 11 - serial
06:35 Dzielmy się radością 
 z potrzebującymi
07:00 M jak miłość odc. 206 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 519 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 64 - serial
13:45 Na sygnale odc. 120 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 69 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
15:30 M jak miłość odc. 1342 - serial
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć odc. 28 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 15
18:45 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1343 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Ciemne śluby - dokumentalny 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 275 s. 14 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 1
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2165
10:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial
12:00 Szkoła odc. 269 - serial
13:00 19+ odc. 159 - serial
13:30 19+ odc. 160 - serial
14:00 Szpital odc. 413 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 7
16:00 Szkoła odc. 270 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial
18:00 Szpital odc. 414 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 1
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
oddycham odc. 64
19:55 Uwaga! odc. 5192
20:10 Doradca smaku odc. 3
20:15 Na Wspólnej odc. 2613 - serial
20:55 Milionerzy odc. 45
21:30 Zabójcza broń II 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Superwizjer odc. 1114
00:30 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy odc. 598 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 278 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 279 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 103 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 590 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 211 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 404 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2610 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 94 - serial
17:00 Gliniarze odc. 82 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2611 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 461 - serial
20:05 Dzień Niepodległości - fi lm SF 
23:15 Maksimum ryzyka - sensacyjny 
01:25 Jeszcze większe dzieci 
 - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 15:35 Tygodnik kulturalny 17:50 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:55 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

W kierunku Ziemi zmierza olbrzymich rozmiarów 
obiekt z kosmosu. Według danych zarejestrowanych 
przez systemy radarowe armii amerykańskiej, ma 
on 550 kilometrów średnicy. Wbrew początkowym 
przypuszczeniom okazuje się, że nie jest to jednak 
asteroida, ale statek kosmiczny.

Sam Keenan zostaje mianowany zastępcą 
ambasadora w małym, niespokojnym kraju Europy 
Wschodniej. Kiedy miejscowi powstańcy próbują 
dokonać zamachu, prezydent chroni się wewnątrz 
ambasady, którą oblegają rebelianci. Ambasador 
zostaje zabity. Keenan musi bronić placówki.

„Zastępca”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Dzień Niepodległości”
(1996r.) Polsat 20:05
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 150
09:20 Dylematu 5 odc. 3 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 4 s. 3 - serial
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 22 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5 serial
14:00 Elif odc. 175 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 48 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan odc. 3244 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 12 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test z historii: 
 Polska muzyka rozrywkowa 
21:55 Zdzisław Najder. Chciałem 
 być lotnikiem - dokumentalny 
23:05 Wyrok skazujący - biografi czny 
01:00 Nas zaar mia. pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 126 - serial

06:20 Szpital odc. 233 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 166 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 233 - serial

09:45 Brzydula odc. 234 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 508 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 407 - serial

14:55 Szpital odc. 234 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 235 - serial

18:30 Dwóch i pół odc. 5 s. 11 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 509 - serial

20:00 Bez granic Melodramat 

22:35 Mentalista odc. 4 s. 6 - serial

23:40 Daję nam rok 

 - komedia romantyczna 

01:45 Moc magii odc. 16

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 14 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 17 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 49
09:00 Esmeralda odc. 103 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 104 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 11 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 15 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 58
15:00 Detektywi w akcji odc. 16 - serial
16:00 Esmeralda odc. 105 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 106 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 12 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 130 - serial
21:00 We krwi - sensacyjny 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 130 - serial
00:20 Spadkobiercy odc. 28

06:00 To moje życie! 
 odc. 206 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
08:00 Rewir odc. 11 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 6 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 12 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 70 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 41 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 42 - serial
17:05 Rewir odc. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial
20:00 Piąty wymiar - thriller 
22:00 Nieuchwytny - thriller 
00:00 Zastępca - sensacyjny 

08:00 Teledyski 
08:05 Białoruski klimat odc. 1
08:40 Informacje kulturalne 
08:55 Którędy po sztukę 
09:15 Wielki Tydzień 
 - dramat obyczajowy 
11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 2 - serial
12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 3 - serial
13:20 Informacje kulturalne 
13:40 Kto nigdy nie żył... 
 - dramat psychologiczny 
15:35 Dezerterzy odc. 58, 
16:10 Ostatnie takie trio 
 - dramat obyczajowy 
17:10 Kramarz - obyczajowy 
18:55 Kręć! Jak kochasz, to kręć! 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wstęp do fi lmu odc. 53
20:25 Gołąb przysiadł na gałęzi
 i rozmyśla o istnieniu 
 - dramat obyczajowy 
22:10 Dziennik fi lozofa odc. 13
22:20 Jedna scena odc. 42
22:40 Parę osób, mały czas 
 - dramat psychologiczny 
00:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 444
07:00 Zapomniany generał 
 Tadeusz Jordan Rozwadowski 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 91
08:40 Ukryte skarby odc. 12
09:15 Czas honoru odc. 68 - serial
10:20 Matecznik - dokumentalny 
11:25 Spór o historię odc. 22
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 185
14:05 Sensacje XX wieku odc. 186
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 1 - serial
15:10 Na krawędzi wojny odc. 3 - serial
16:10 Wszystko, co nasze 
 - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 14 - serial
17:45 Czas honoru odc. 69 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 172
19:20 Sensacje XX wieku odc. 176
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - dokumentalny 
21:35 Mała Moskwa odc. 1 - serial
22:30 Ogród po drugiej stronie rzeki  
23:40 Pianista - dramat wojenny 
02:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 91

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 Pielgrzym miłości - serial
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 37 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dokonać niemożliwego 
 - przygodowy 
14:00 Pustynia Boga - dokumentalny 
14:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Ostatni rzeźbiarz w szkle 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Po stronie prawdy 
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 
21:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
22:30 Peru-Piura - dokumentalny 
23:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 

06:10 Rod zink a. pl 
 odc. 221 s. 11 - serial
06:40 Anny Bikont poszukiwania Ireny 
 Sendlerowej - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 207 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 520 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 65 - serial
13:45 Na sygnale odc. 121 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 70 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
15:30 M jak miłość odc. 1343 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 29 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 16
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial
20:40 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial
21:45 Na sygnale odc. 174 - serial
22:20 Eks mojego życia 
 - komedia romantyczna 
23:50 Jedyna szansa odc. 6 - serial
1:05 Brexit. Bitwa o Anglię 
 odc. 116 - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 3
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2166
10:55 Wszystkie twarze 
 Grzegorza Damięckiego odc. 1
11:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial
12:00 Szkoła odc. 270 - serial
13:00 19+ odc. 161 - serial
13:30 19+ odc. 162 - serial
14:00 Szpital odc. 414 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 7
16:00 Szkoła odc. 271 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial
18:00 Szpital odc. 415 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze 
 Grzegorza Damięckiego odc. 2
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 65
19:55 Uwaga! odc. 5193
20:10 Doradca smaku odc. 20
20:15 Na Wspólnej odc. 2614 - serial
20:55 Milionerzy odc. 46
21:35 Krwawy sport - sensacyjny 
23:20 Zabójcza broń II 
 - komedia sensacyjna 
01:50 MasterChef odc. 6 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 599 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 280 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 281 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 104 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 591 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 212 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 405 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2611 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 95 - serial
17:00 Gliniarze odc. 83 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2612 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 462 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 486 - serial
20:40 Jeszcze większe dzieci - komedia 
22:50 Szkoła uwodzenia II 
 - dramat obyczajowy 
00:45 Brzydka prawda 
 - komedia romantyczna 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Czterdziestolatek 14:05 Sensacje XX wieku

11:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Wychowująca autystycznego Tommy’ego Jess 
przyjmuje zaproszenie na rejs po Atlantyku. Kobiecie 
i adorującemu ją Gregowi towarzyszą Victora i Heather 
oraz Downey i Sally. Początkowo pogoda jest piękna, 
lecz po kilku godzinach nadciąga burza.

Lenny przeżył szczęśliwe dzieciństwo na prowincji. 
Po latach postanawia wrócić do miasteczka, by 
podarować dzieciom takie same beztroskie chwile. 
Nie bez znaczenia jest też to, że sam tęskni za 
kolegami z młodości. Początkowy entuzjazm powoli 
ustępuje miejsca przerażeniu. 

„Jeszcze większe dzieci”
(2013r.) Polsat 20:40

„Piąty wymiar”
(2009r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 3 1 °C
 opady: 0,5 0,2 mm
 ciśnienie: 1020 1022 hPa
 wiatr: 8 8 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0,1 0,4 mm
 ciśnienie:  1025 1022 hPa
 wiatr: 7 10 km/h 

 temperatura: 1 2 °C
 opady: 0,7 0,2 mm
 ciśnienie: 1020 1022 hPa
 wiatr: 14 13 km/h 

 temperatura: 3 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1012 hPa
 wiatr: 13 20 km/h 

 temperatura: 5 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1008 1004 hPa
 wiatr: 27 26 km/h 

 temperatura: 5 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1000 999 hPa
 wiatr: 25 16 km/h 

 temperatura: 6 5 °C
 opady: 2 3 mm
 ciśnienie: 997 995 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Gofry z owocami i bitą śmietaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 11 stycznia 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
160 g mąki
100 g cukru pudru
1 cukier waniliowy
70 g masła
2 jaja
200 ml mleka
pół łyżeczki proszku do pieczenia
150 ml śmietany 36 proc.
150 g świeżych malin
świeża mięta do dekoracji 

Sposób wykonania:
Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, 

oddziel białko od żółtek. Żółtka utrzyj z po-
łową cukru pudru. Do żółtek dodawaj na 
przemian mleko, mąkę, rozpuszczone ma-
sło i mieszaj aż do połączenia składników, 
białka ubij na bardzo sztywną pianę, połącz 
z pozostałą masą. Odstaw na około 30 min. 
Śmietanę ubij z drugą częścią cukru pudru na 
sztywno. Owoce umyj i osusz. Na gotowe go-
fry wyłóż ubitą śmietanę, maliny i udekoruj 
listkami mięty. 

Smacznego! Sandra Dembska

Kostiumpla owy
damski

Czyn,dzie o

Wsztywcie

Druga ona
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Uroda

Sposoby na spierzchnięte usta
Usta są bardziej niż reszta skóry podatne na przesuszenie. Nie sprzyja im suche 
powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i często bywają spierzchnięte.

Na początku można zasto-
sować peeling. Wygładzi on usta 
i usunie martwe komórki skóry. 
W przegotowanej, ciepłej wo-
dzie moczymy ręcznik i delikat-
nie masujemy usta. Czynność 
tę powtarzamy co najmniej 

Kluczem do pięknych i gład-
kich ust jest ich pielęgnacja 
i nawilżanie. Takie zabiegi moż-
na wykonywać w domu. Powin-
niśmy zaopatrzyć się w miskę, 
wodę, miód, balsam do ust oraz 
miękki ręcznik.

dwukrotnie. Następnie na usta 
aplikujemy grubą warstwę mio-
du, pozostawiamy na 20 minut. 
Miód zawiera wiele składników 
regenerujących, które zmięk-
czą i odżywią skórę. Po usunię-
ciu słodkiego okładu (można go 

po prostu zlizać) nakładamy na 
usta balsam lub pomadkę pielę-
gnacyjną.

Krem nawilżający do ust 
najlepiej nałożyć tuż po kąpieli 
czy prysznicu, bo pomaga za-
mknąć popękaną skórę i uzu-
pełnić braki. Zamiast kremów 
można wypróbować olej seza-
mowy, bogaty w witaminy A, B 
i E, które mają właściwości na-
wilżające.

Pamiętajmy również o spe-
cjalnym zabezpieczeniu przed 
zimnem. Powinniśmy zaopa-

trzyć się w pomadkę, która za-
bezpieczy usta przed działaniem 
mrozu, czyli taką, która zawiera 
dużo lipidów – te podwójnie 
chronią. 

Pomadka powinna zawierać 
też filtry słoneczne. Promie-
niowanie UV emitowane przez 
słońce towarzyszy nam przez 
cały rok.

I najważniejsze – koniec 
z oblizywaniem. Ślina wysusza 
skórę, ponieważ zawiera kwasy, 
które normalnie są odpowie-
dzialne za rozkład jedzenia.

że grubość kory maleje z wiekiem, 
obniżeniem inteligencji i upośle-
dzoną percepcją. Po wykonaniu 
rezonansu magnetycznego o dużej 
rozdzielczości i analizie kompute-
rowej uzyskanych zdjęć, naukowcy 
przekonali się, że stopień zmniej-
szania grubości kory mózgowej 
w lewej przyśrodkowej części kory 
oczodołowej zależy od liczby dzien-
nie wypalanych papierosów i czasu 
wystawienia na dym papierosowy.

W ciąży surowo wzbronione!
Palenie papierosów jest szcze-

gólnie niebezpieczne dla kobiet 
w ciąży, ponieważ stanowi duże za-
grożenie dla prawidłowego rozwoju 
płodu. Może spowodować poronie-
nie lub też stać się przyczyną po-
wstania wad rozwojowych. Dym ty-
toniowy zawiera wiele toksycznych 
substancji, tj. związki węgla, smołę, 
nikotynę, które poprzez krążenie 
matczyno-płodowe przenikają do 
dziecka i kumulują się w jego krwi. 
Dzieci kobiet wypalających spore 
ilości papierosów w czasie ciąży za-
zwyczaj rodzą się o wiele mniejsze, 
niż wynikałoby to z wieku ciążo-
wego. Dochodzi do tzw. hipotrofii 
płodu, co znaczy, że dziecko jest 
mniejsze i waży mniej niż powin-
no, a także rozwija się niesyme-
trycznie. Zdarza się, że takie dzieci 
rodzą się z tzw. zespołem poniko-
tynowym. Oznacza to zwiększone 
ryzyko nieprawidłowego położenia 
płodu, przedwczesnego oddziele-
nia łożyska, porodu przedwczesne-
go i innych patologii. Może dojść do 
zaburzeń łożyskowych, a te z kolei 
mogą doprowadzić do niewydolno-
ści łożyska, co zagraża życiu płodu. 
Na skutek zespołu ponikotynowego 
późniejszy rozwój dziecka również 
może być zaburzony. U dzieci pa-
laczek częściej obserwuje się nad-
pobudliwość, obniżoną odporność, 
zwiększone ryzyko alergii. Równie 
niebezpieczne jak samo palenie, 
jest tzw. palenie bierne. Przebywa-
nie w pomieszczeniach wraz z oso-
bami palącymi, szczególnie, gdy nie 
ma w nich odpowiedniej wentyla-
cji, w równym stopniu wpływa na 

płód i może doprowadzić do takich 
samych powikłań jak w przypadku 
czynnego palenia.

Jak rzucić?
Podstawowym orężem w wal-

ce z uzależnieniem od papierosów 
jest oczywiście świadomość szko-
dliwości palenia, chęć pozbycia się 
nałogu i silna wola, choć ta często 
bywa zawodna. Nie dajmy się też 
zwieść papierosom typu light lub 
ultra-light. Ich nazwa może być 
myląca, a aż 75 proc. palaczy uwa-
ża, że ich palenie jest mniej szko-
dliwe. Badacze wykazali, że palenie 
takich papierosów w żaden sposób 
nie przyczynia się do zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia zawału mięśnia 
sercowego. Zawierają one nieco 
mniej nikotyny i substancji smo-
listych, są cieńsze i dlatego często 
wydaje nam się, że jeden czy dwa 
więcej nie stanowią problemu. 

Osoby zdecydowane na walkę 
z nałogiem mogą na szczęście so-
bie pomóc, na przykład stosując 
specjalne plastry, gumy do żucia 
czy tabletki do ssania. Tego typu 
środki zawierają nikotynę, dzięki 
czemu palaczom po zaprzestaniu 
palenia znacznie łatwiej przejść 
przez fazę głodu nikotynowego 
i pozbyć się nawyku sięgania po 
papierosa. Zróżnicowana zawar-
tość tego składnika w preparatach, 
pozwala dobrać środek odpowiedni 
dla siebie oraz powoli zmniejszać 
dawkę nikotyny. Dzięki dostępno-
ści produktów w różnej postaci 
można również zdecydować, jaka 
metoda będzie dla nas najskutecz-
niejsza i najwygodniejsza. Specjal-
ne plastry, które działają przez 24 
godziny, stosuje się bezpośrednio 
na skórę, natomiast po gumy do 
żucia czy tabletki do ssania sięga-
my w momencie, gdy nachodzi nas 
ochota na papierosa. Warto pamię-
tać, żeby wcześniej zasięgnąć pora-
dy lekarza. Dotyczy to w szczegól-
ności osób, które mają zaburzenia 
pracy serca, przeszły zawał lub ko-
biet ciężarnych.

fot. internet

Palacze narażeni są na wiele 
chorób, w tym nowotwory, scho-
rzenia układu krwionośnego i od-
dechowego. Osoby, którym udało 
się wygrać z nałogiem już po kil-
ku tygodniach obserwują popra-
wę sprawności fizycznej, ich skóra 
odzyskuje blask, a zmysły, w tym 
szczególnie zapach i smak, są wy-
ostrzone.

Liczne badania udowodniły, że 
nałogowe palenie to prosta droga 
do choroby nowotworowej. Palaczy 
najczęściej dotyka rak płuc, jamy 
ustnej, gardła, przełyku i krtani. 
Poza narażeniem na ciężkie cho-
roby, mają nieprzyjemny zapach 
z ust, żółkną im zęby, mają ziemistą 
cerę i nieprzyjemny kaszel. Palenie 
papierosów jest też niezdrowe dla 
otoczenia. Bierne palenie, czyli 
wdychanie dymu tytoniowego, jest 
tak samo groźne dla zdrowia, jak 
palenie. Za przykład może służyć 
ogromny wzrost zachorowalności 
na nowotwory „tytoniozależne” 
wśród starszych Polaków i Polek. 
W latach 70. minionego wieku pra-
wie 80 proc. mężczyzn nałogowo 
paliło papierosy. Mimo że wśród 
kobiet ten odsetek był znacznie niż-
szy, to narażenie na ciągłe przeby-
wanie w dymie tytoniowym i wdy-
chanie rakotwórczych substancji 
smolistych spowodowało podobny 

wzrost zachorowań na raka płuc. 
Szkodzisz pupilowi
Na skutki palenia narażani 

są nie tylko inni ludzie, ale także 
zwierzęta. Również one znacznie 
częściej chorują z powodu bierne-
go palenia. Coraz częściej czworo-
nożni członkowie rodziny cierpią 
na różnego typu alergie, astmę czy 
złośliwe nowotwory.

Szkodliwe jest palenie czynne, 
palenie bierne, ale także tzw. pale-
nie z trzeciej ręki. W zamkniętych 
pomieszczeniach dym tytoniowy, 
który osiada na przedmiotach, ścia-
nach, tkaninach, łączy się z kwa-
sem azotawym i tworzy nitrozo-
aminy TSNA, które są rakotwórcze. 
Przebywając w pomieszczeniach 
o charakterystycznym, tytonio-
wym zapachu nie tylko narażamy 
się na przykre wrażenia zmysło-
we, ale również na utratę zdrowia. 
Osad z dymu tytoniowego może 
utrzymywać się w zamkniętych 
pomieszczeniach przez wiele lat.

Bezlitosne statystyki
Obecnie 47 proc. zgonów z po-

wodu nowotworu u mężczyzn ma 
związek z paleniem. Warto więc 
podjąć walkę z nałogiem nie tylko 
dla siebie, ale też dla zdrowia swo-
ich najbliższych.

Jeśli wypalamy od 1 do 5 papie-
rosów dziennie, zwiększamy ryzyko 

zawału serca o 50 proc. A nałogowi 
palacze potrafią wypalić nawet do 
40 papierosów dziennie.

Wraz z dymem tytoniowym 
wdychamy ponad 5 tysięcy sub-
stancji oddziałujących na nasz or-
ganizm, m. in. tlenek węgla, który 
przyłącza się do hemoglobiny, 
tworząc kompleks zwany karbok-
syhemoglobiną, uniemożliwiający 
prawidłowy transport tlenu. Każdy 
wypalony papieros to także smoła, 
radioaktywny polon, nikiel, cyjano-
wodór, formaldehyd czy amoniak.

Wraz z paleniem papierosów 
trzykrotnie wzrasta ryzyko wy-
stąpienia zawału serca i udaru 
mózgowego. Wypalenie każdego 
papierosa wiąże się z natychmia-
stowym wzrostem ciśnienia tętni-
czego i przyspieszeniem akcji serca. 
Efekt ten jest szczególnie wyraźny 
podczas palenia pierwszego papie-
rosa w godzinach porannych, kiedy 
ryzyko wystąpienia zawału serca 
i udaru mózgowego jest najwięk-
sze. Nawet drobne zmiany miaż-
dżycowe w naczyniach wieńco-
wych mogą być przyczyną zawału 
mięśnia sercowego. Dzieje się tak, 
ponieważ podczas palenia papie-
rosów dochodzi do skurczu tętnic 
unaczyniających mięsień sercowy 
(czyli tzw. naczyń wieńcowych) 
i nawet niewielkie nieprawidłowo-
ści w ich funkcjonowaniu mogą 
mieć bardzo poważne konsekwen-
cje. Palenie papierosów zmniejsza 
skuteczność leczenia nadciśnienia 
tętniczego. Warto zastanowić się 
nad tym, że paląc papierosy i jed-
nocześnie lecząc nadciśnienie mo-
żemy osłabiać działanie leków. 

Mózg też nie lubi
Coraz częściej słychać też opi-

nie mówiące, że papierosy mają 
niekorzystny wpływ na pracę mó-
zgu. Serwis naukowy EurekAlert! 
informuje, że palenie papierosów 
wiąże się ze zmianami w korze 
mózgowej, odpowiedzialnej m. in. 
za język, przetwarzanie informacji 
i pamięć. U palaczy kurczy się rejon 
lewej przyśrodkowej części kory 
oczodołowej. Do tej pory sądzono, 

Nie pal, bo będzie ci źle
ZDROWIE  Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe. Niekorzyst-
nie wpływa na stan naszego zdrowia, kondycję fizyczną i wygląd. Zaczął się nowy rok, a to doskonała okazja, 
by pożegnać się z nałogiem



Czwartek 11 stycznia 2018 TURYSTYKA 23

Uniejów to niewielkie mia-
steczko, położone nad rzeką Wartą 
w województwie łódzkim. Znajdu-
je się w odległości około 48 kilo-
metrów od centrum Polski, czyli 
miejscowości Piątek. W pobliżu 
przebiega autostrada A2. Z kierun-
ku Torunia musimy dojechać do 
miejscowości Łęczyca, a następnie 
odbić w prawo na Konin, Turek. 

Uniejów prawa miejskie otrzy-
mał już w XIII wieku. Przez kilka stu-
leci miasteczko i okolice były wła-
snością biskupów gnieźnieńskich, 
którzy wybudowali tu (w latach 
1360-1365) swoją siedzibę. W XIX 
wieku zamek należał do rosyjskiej 
rodziny Tollów, którzy otrzymali go 
w dowód wdzięczności za rozbicie 
Polaków w czasie powstania listo-
padowego. Jest on przepięknie po-
łożny w zabytkowym parku. Z zam-
kiem wiąże się legenda. Według niej, 
biskupi ukryli w zamku skarb, który 
pewnego dnia postanowili przejąć 
zbóje. Zagrozili mieszkańcom, że 
jeżeli ci nie wskażą miejsca ukrycia 
bogactwa, to wrzucą do zamkowej 
studni ich dzieci. Aby tego uniknąć, 
jedna z mieszkanek Uniejowa zgo-
dziła się wskazać miejsce. Wraz ze 
złoczyńcami udała się na pobliskie 
torfowiska, gdzie wszyscy zginęli. 
Właśnie w tym miejscu wypływa 
woda termalna. 

Obecnie zamek to hotel i re-
stauracja. W sezonie turystycznym 
odbywają się tam koncerty dawnej 
muzyki. Z części hotelowej zam-
ku warto skorzystać, udając się do 
term, bo są one położne obok. Go-
ście hotelowi otrzymują również 
darmowe wejście na baseny.

Termy
Uniejów i okolice mają cha-

rakter turystyczny. W 2008 roku 
uruchomiono „Termy Uniejów”, 
czyli kompleks basenów z gorący-
mi solankami. W 2012 roku miasto 

stało się miejscowością uzdrowi-
skową. Woda termalna zawiera 
między innymi związki sodu, pota-
su i magnezu. Ma duży wpływ na 
poprawę działania układu krążenia, 
oddechowego i nerwowego. Dzięki 
temu, że ma temperaturę 35 stop-
ni, można z niej korzystać o każdej 
porze roku. Do dyspozycji gości są 
niecki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Nie brakuje również atrakcji dla 
dzieci. Są zjeżdżalnie, rwąca rzeka, 
jacuzzi, grota solna itp. Działa rów-
nież mała gastronomia. W pobliżu 
znajdują się hotele i prywatne pen-
sjonaty.

Niestety, jest jeden minus. 
Kompleks jest bardzo oblegany 
przez mieszkańców pobliskiej Ło-
dzi. Aby się dostać na baseny, trzeba 
być jeszcze przed otwarciem, czyli 
przed godziną 9.00 rano albo zja-
wić się około godziny 19.00, na trzy 
godziny przed zamknięciem. Bilety 
wstępu nie są tanie. Normalny na 
3 godziny kosztuje 36 zł, a weekend 
49 zł. Cena biletu całodniowego to 
wydatek ponad 100 zł.

Jeżeli mamy dosyć ciepłej 
wody, możemy przejść po kładce 
pieszej przez Wartę do centrum 
Uniejowa. Nie ma tam wiele do 
zwiedzania. Wart uwagi jest jedy-
nie miejscowy kościół parafialny. 
Po spacerze po rynku uniejowskim, 
wracamy z powrotem do term. 
Dzieci chętnie odwiedzą wioskę in-
diańską „Tatanka”, która się rozbiła 
nad brzegami Warty. 

A może do zoo?
Alternatywą jest wyjazd do po-

bliskiego Zoo Safari Boryszew. To 
jeden z większych ośrodków tego 
typu w Polsce, a może i jedyny. 
Na obszarze 30 ha zgromadzono 
ponad 500 gatunków zwierząt. Do 
najciekawszych należy na pewno 
zaliczyć lwy, bawoły indyjskie, białe 
tygrysy bengalskie. Warto ułożyć 

plan zwiedzania zgodnie z harmo-
nogramem karmienia. W zoo jest 
również kino 7D, w którym wy-
świetlane są krótkie filmy, np. „Atak 
rekina” czy też „Tajemnicze pod-
ziemia”. Są również prowadzone 
warsztaty przyrodnicze dla dzieci, 
związane z życiem zwierząt. By do-
jechać do zoo, trzeba kierować się 
na Aleksandrów Łódzki. Od Uniejo-
wa to ok. 20 km. Ceny biletów to 25 
zł od osoby. Są też bilety rodzinne 
i na nie trzeba wydać od 62 zł.

Królewska Łęczyca
Będąc w tych okolicach, war-

to odwiedzić miejscowość Łęczyca 
i zobaczyć zamek z XIV wieku, któ-
ry został wybudowany przez Kazi-
mierza Wielkiego. Zamek przecho-
dził różne koleje losu. Na początku 
XVII wieku został zniszczony, a do 
odbudowy przystąpiono dopiero 
w latach 60. XX wieku. Wtedy stał 
się siedzibą bractwa rycerskiego. 
Obecnie w zamku mieści się Mu-
zeum Regionalne z licznym pa-
miątkami po diable Borucie. Prze-
wodnicy nie szczędzą też legend 
o nim. Latem w zamku odbywają 
się imprezy turystyczne z turnie-
jem rycerskim na czele.

Będąc w Łęczycy, warto pod-
jechać do pobliskiej miejscowości 
Tum. Tu możemy zobaczyć wspa-
niałą archikolegiatę, która liczy so-
bie ponad 850 lat. Ten najstarszy 
w Polsce, a nawet w Europie, zaby-
tek sztuki romańskiej został wybu-
dowany w latach 1141-1161. Kościół 
stanął na niewielkim wzniesieniu, 
gdzie prawdopodobnie było pierw-
sze opactwo benedyktynów. Został 
zniszczony w czasie II wojny świa-
towej, niedawno zakończyła się 
odbudowa. W świątyni znajdują się 
między innymi relikwie św. Wojcie-
cha.

(Maw)
fot. (Maw) i wikimedia.org

Termy Uniejowskie

Zamek w Łęczycy został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego

Zamek biskupów w Uniejowie

Kolegiata w Tumie, gdzie znajdują się relikwie św. Wojciecha

Termy Uniejowskie
PODRÓŻE  Niedaleko Łodzi, w Uniejowie, znajduje się słynny kompleks basenów termalnych. To 
wspaniałe miejsce na weekendowy wypoczynek. Po drodze warto zobaczyć zamek w Łęczycy oraz ar-
chikolegiatę w Tumie
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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)

Zatroszcz się wreszcie o siebie, jeżeli nie chcesz 
się rozchorować. Nie możesz cały czas bagatelizo-
wać objawów złego staniu zdrowia. Zadbaj o relaks, 
wspomóż się witaminami, jedz owoce i warzywa. 
Powodzenie w sprawach sercowych sprawi, że za-
czniesz zaniedbywać obowiązki zawodowe. Uważaj, 
konkurencja nie śpi i tylko czeka na takie twoje po-
tknięcia. 

Pochłonie cię praca. Okaże się, że jednak ją doceniasz, 
a nawet lubisz większość obowiązków. Niektórzy będą 
zdziwieni nagłym wzrostem twojego zaangażowania, 
ale szef je doceni. Zastanów się nad swoim życiem 
uczuciowym: czy czasem nie jest tak, że wpadasz ze 
związku w związek, bo boisz się samotności? Lepiej 
wybierać, kierując się innymi kryteriami.

Twój czar i wdzięk sprawiają, że zyskujesz w kręgach 
towarzyskich. Skorzystaj ze znajomości i układów, 
jeśli zamierzasz coś zmienić w życiu zawodowym. 
Ktoś ze znajomych jest ci życzliwy i okaże pomoc. 
Bądź ostrożny na drodze, nie przesadzaj z prędko-
ścią, bo spotka cię niemiła niespodzianka: kolizja 
lub mandat. W miłości gorąco, szykuje się namiętny 
weekend.

Jeśli w przeszłości ktoś ci coś obiecał, za wszelką 
cenę będziesz chciała to wyegzekwować. Póki co, 
skup się na pracy. Dwa razy czytaj dokumenty, któ-
re podpisujesz, kontroluj współpracowników, by 
uniknąć wpadki. W sprawach sercowych czas na 
kłopotliwe pytania.

Pozwól sobie na swobodę i uwolnij się od napięć. 
Stres rujnuje twoje zdrowie. Zajmij się wreszcie 
sobą, umów wizytę u kosmetyczki lub fryzjera, za-
bierz przyjaciółkę na zakupy bądź do SPA. W pracy 
koledzy będą na tobie polegać, zawrócą się o pomoc 
w ważnej sprawie.

Partner będzie chciał przeprowadzić z tobą poważną 
rozmowę. Nie daj się w to teraz wciągnąć. Więcej zy-
skasz milcząc i w kontaktach z nim, i z rodziną. Nie 
musisz nikomu tłumaczyć się z wyborów, jakich do-
konujesz. Twoje życie, twoja sprawa, twoje ryzyko.

Dynamiczne zmiany w sprawach zawodowych, za 
którymi nie będziesz nadążał. Wpadniesz w panikę, 
że zwolnią cię z pracy. Spokojnie, określ najważniej-
sze zadania i konsekwentnie je realizuj. W weekend 
koniecznie odpocznij po trudnych dniach, wycisz 
się, naładuj baterie.

W pracy gorąco. Gdy dojdzie do dyskusji, ktoś 
z twojego zespołu w końcu dowie się, co masz mu 
do zarzucenia. I choć cię to zdziwi, uzna twoje racje 
i zmieni postępowanie. Skup się na zdrowiu i popra-
wie kondycji, by nie dać się jesiennym infekcjom. 
Odwiedź basen, siłownię lub po prostu wybierz się 
na długi spacer. Dobrze ci zrobi mały wypad na za-
kupy.

Przed tobą spokojny tydzień, bez awantur i kłopo-
tów. Będziesz miał okazję poświęcić czas swojej 
pasji, co wprawi cię w doskonały nastrój. Jeżeli 
otrzymasz zaproszenie na wydarzenie kulturalne lub 
towarzyską imprezę, koniecznie z niego skorzystaj. 
Poznasz kogoś ciekawego, to może być materiał na 
długą przyjaźń. W weekend zaplanuj randkę na łonie 
przyrody.

Najbliższe dni będą sprzyjać rozwojowi osobistemu. 
Pojawi się okazja, by nabyć nowe umiejętności lub 
zdobyć wiedzę. Jeśli szef zaproponuje ci wyjazd 
na szkolenie, nie protestuj. Tym razem nie będzie 
to nudna nasiadówka. Trudny moment dla Bliźniąt 
w stałych związkach. Zauważysz, że partner nie po-
święca ci wystarczająco dużo uwagi i postanowisz 
go zmienić.

Los ci sprzyja. Nie zmarnuj nadarzających się szans 
przez swój krytycyzm. Należy być czujnym, ale bez 
przesady. Przełożeni docenią twoją pracowitość, mo-
żesz liczyć na nagrodę. Powodzenie w sferze zawodo-
wej podbuduje twoje ego, zaczniesz flirtować i łatwo 
będzie zawrócić ci w głowie. Uważaj, by nie dać part-
nerowi powodów do zazdrości.

W najbliższych dniach skupisz się na prywatnych 
sprawach, odwiedzisz dawno nie widzianych krewnych 
i załatwisz to, co od dawna leżało ci na sercu. Bądź 
ostrożny w kontaktach towarzyskich, wypowiedzenie 
jednego słowa za dużo może się źle skończyć. Przyj-
dzie ci spotkać się z kimś, kogo szczerze nie znosisz. 
Zachowaj spokój za wszelką cenę.

Kolorowanki dla dzieci
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Uczniowie klas czwartych 
Zespołu Szkół w Radomicach 
tuż przed świętami udali się na 
wycieczkę do kopalni soli w Kło-
dawie. Wrażeń nie brakowało, 
a wspomnienia są cenne.

– Czynna jest tam najgłęb-
sza na świecie podziemna tra-
sa turystyczna na poziomie 
600 pod ziemią – opowiadają 
organizatorki niecodziennej 
wyprawy: Justyna Czaplińska, 
Bożena Witkowska, Agniesz-
ka Dykowska i Katarzyna Tar-
kowska. – Program zwiedzania 
obejmował prelekcję dotyczącą 

historii powstania złóż kłodaw-
skich i zastosowania soli, zjazd 
windą na poziom 600 metrów 
pod powierzchnię ziemi, przej-
ście korytarzami do podziemnej 
kaplicy świętej Kingi, obejrze-
nie wyeksploatowanych komór 
solnych. Na pamiątkę pobytu 
w Kłodawie uczniowie mogli za-
brać ze sobą bryłki soli.

Pod ziemią goście z Radomic 
spędzili 2,5 godziny. Nikt nie ma 
wątpliwości, ze to była udana 
i bardzo pouczająca wyprawa.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane

zeszli pod ziemię
GMINA LIPNO  Pod koniec grudnia 
uczniowie z Radomic zwiedzili kopal-
nię soli w Kłodawie, a do swoich domów 
przywieźli pamiątkowe bryłki soli

KrystIAN 
DzIęGIeLewsKI

 urodził się 5 stycznia 
w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,3 kg i mierzył 
54 cm. Jest synem Kamila 
i Angeliki z Kozirogu 
Rzecznego, a bratem 
Wiktorii

NADIA KOrPALsKA
 urodziła się 3 stycz-

nia w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 
3,05 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką 
Dariusza i Sylwii z Wiel-
giego, ma brata Igora 

NIKODeM PrzyjAłKOwsKI
 urodził się 5 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,4 kg i mierzył 
54 cm. Jest synem 
Arkadiusza i Alicji z Wło-
cławka, a bratem Oskara 
i Natana

Noworodki

Nowi mieszkańcy powiatu

FrANeK stOchMAL 
 urodził się 5 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,2 kg i mierzył 54 cm. 
Jest synem Mariusza i Anny 
z Grodzenia, a bratem Julii 
i Igora

AMeLKA MIchALsKA
 urodziła się 3 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 4,5 kg i mierzyła  
61 cm. Jest córką Ireneusza 
i Edyty z Ciełuchowa, a sio-
strą Klaudii, Małgorzaty 
i Leny

FILIP wyczAłKOwsKI 
 urodził się 5 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,15 kg i mierzył 
52 cm. Jest synem 
Mirosława i Ilony z Lipna, 
a bratem Amelki 
i Antosia

FrANcIszeK rOGOzIńsKI
 urodził się 5 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4 kg i mierzył 
56 cm. Jest synem Macieja 
i Katarzyny ze Smogo-
rzewca, a bratem Leny 
i Piotra

DANIeL BOrOwsKI
 urodził się 2 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,2 kg i mierzył 
59 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Łukasza i Sylwii 
z Lipna

GABrIeL sOBIecKI
 urodził się 2 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,1 kg i mierzył 
58 cm. Jest synem Marka 
i Agaty z Turzy Wilczej, 
a bratem Dominiki i Piotra 

fot. Lidia jagielska

KLArA DuKAczewsKA
 urodziła się 2 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,3 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka 
i Pauliny z Żagna

PAtrycjA szAtKOwsKA
 urodziła się 5 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,4 kg i mierzyła 
58 cm. Jest córką Jaro-
sława i Ewy z Hornówka, 
a siostrą Natalii, Mileny 
i Nicoli

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

Żydowskie wesele
Żyli obok Polaków w Lipnie przynajmniej od 1677 roku. Mieli inną kulturę, 
czasem dochodziło między nami do konfliktów, ale przez większość czasu 
obie społeczności: polska i żydowska tolerowały siebie nawzajem. Tym co łą-
czyło nas, była szczególna radość towarzysząca obrzędom weselnym.

Teksański Polak
XIX WIEK  Teksas – stan, który jest większy od Polski – w XIX wieku był terytorium Meksyku. 
Obecni tam amerykańscy koloniści postanowili wyzwolić się spod panowania Latynosów i wzniecili 
wojnę. Wśród bohaterów Teksasu jest Feliks Andrzej Wardziński

Koronkowy haft
Przed II wojną światową w Polsce ścierały się roż-
ne obozy polityczne, ale w latach 30. rządzący au-
torytarnie zwolennicy Piłsudskiego zaczęli walkę 
z obozem narodowym. 

XX wiek

Narodowcy nazywani przed 
wojną endekami byli bardzo silną 
opcją polityczną. Poglądy endeków 
dziś moglibyśmy uznać za ra-
dykalne. Był to nacjonalizm i silne 
związanie z kościołem. Zwolen-
ników endecji nie brakowało. Kiedy 
w 1926 roku doszło w Polsce do za-
machu stanu, w wyniku którego do 
władzy doszedł obóz Piłsudskiego, 
endecję zaczęto zwalczać. W 1931 
roku doszło do wizyty biskupa 
włocławskiego Radońskiego w Lip-
nie. Mowę powitalną wygłosił znany 
z endeckich poglądów Zygmunt 
Godlewski z Kłokocka. To właśnie 
treść przemówienia wzbudziła 
podejrzenia prokuratorów. Aby lep-
iej zrozumieć sprawę przytoczymy 
całość krótkiego przywitania:

– „Przed 20 laty również 
zaszczytnie powierzono mi powit-
anie ks. biskupa płockiego. Było to 
wkrótce po odparciu bolszewick-
iego najścia – kiedy Naród umiał 
zdobyć się wówczas na taki wysiłek, 
dzięki jedności i jednomyślności 
społeczeństwa. Mimo to, że przeciw 
nam stanął wówczas chytry An-
gielczyk i zachłanny, nigdy niczym 
nienasycony Niemiec. Wszyscy 
oni zachowaniem się swoim bądź 
utrudniali obronę, bądź odciągali 
nasze siły od głównego celu. 

Złączone i jedną przejęte myślą 
społeczeństwo zdołało wszystko to 
pokonać, choć było to przecież ni-
emal bezpośrednio po przeżytych 
okupacjach i tyloletniej niewoli. 
A dzisiaj, jakżeż trudno byłoby 
nam zdobyć się na jednomyślność, 
wobec rozbicia się społeczeństwa 
i opanowującej go nienawiści. Cisną 
się na usta z całą siłą straszne 
słowa chorału: „... syn zabił ojca, 
brat zabił brata, mnóstwo Kainów 
jest wśród nas...”. W tych warunk-
ach nikt  z nas nie jest pewny jutra. 
Przyzywaliśmy potrójną okupację, 
lecz nie było wówczas tak ciężko jak 
obecnie, bo łatwiej było Narodowi 
czasu niewoli, bo wróg był wśród 
nas widoczny, bo był obcy. Ile zaś 
gorzej jest obecnie, kiedy dzielący 
nas wróg jest z nas i pośród nas 
niewidoczny.”

Mowa bardzo aktualna 
nawet jak na obecne czasy, ale nie 
spodobała się ówczesnej władzy. 
Prokuratura uznała, że Godlewski 
złamał art. 128. Kodeksu karnego, 
czyli obraził władzę najwyższą. 
Sąd we Włocławku przesłuchał 
świadków, w tym księdza Ry-
glewicza. Sąd wydał wyrok 
uniewinniający, chociaż mowę 
uznano za wypowiedzianą “iście 
koronkowym stylem”.               (pw)

Pieśni i obrzędy weselne zi-
emi dobrzyńskiej zdołał opisać 
najsłynniejszy polski etnograf 
Kolberg. Znamy pieśni, zwyczaje 
przedweselne oraz oczepinowe. Jak 
wyglądało za to wesele żydowskie? 
Gościem jednego z wesel w naszym 
regionie był poeta i pisarz Witold 
Gomulicki. Pochodził z Pułtuska, ale 
później związał się z Warszawą. Go-
mulicki opisał wesele waciarza Icka 
z córką tandeciarki. Wciąż zajmował 
się produkcją waty, natomiast tand-
eciarka sprzedawała produkty kiep-
skiej jakości.

Wesela żydowskie odbywały się 
na świeżym powietrzu. Ceremonia 
odbywała się o zmroku. Na niebie 
świeciły gwiazdy, a młodzi stali pod 
baldachimem. Goście weselni trzy-
mali w dłoniach zapalone świece. 

Panna młoda miała zasłoniętą 
twarz, którą odsłaniano dopiero po 
złożeniu przysiąg. Po zaślubinach 
tłuczono szklanki, krzycząc Mazel-
toph! Ten zwyczaj pozostaje także 
i dziś na żydowskich weselach. Po 
obrządku starsze kobiety śpiewając 
pieśń, klaszcząc, prowadziły 
młodych do domu weselnego, 
gdzie odbywała się uczta. Kobiety 
tańczyły z kobietami, a mężczyźni 
z mężczyznami taniec o nazwie 
majufes.

Osobiste uczucia młodych ludzi 
nie miały znaczenia. Na pierwszym 
miejscu był interes rodziców. Parę 
tygodni przed ślubem spisywano 
kontrakt zaręczynowy. Najczęściej 
działo się to bez obecności przyszłych 
małżonków. W dzień wesela młodzi 
od rana nic nie jedzą i przebywają 

w swoich domach. Zdarzało się, że 
młodzi pierwszy raz widzieli siebie 
dopiero podczas ślubu. Po kolacji 
weselnej pannie młodej przyci-
nano włosy i chowano je pod na-
kryciem głowy. Może nam się to 
wydawać bardzo podobne do trady-
cji islamskich, ale należy pamiętać, 
że także na polskich weselach oc-
zepiny oznaczały założenie czepca 
zakrywającego włosy na głowę 
dziewczyny. Wesele kojarzyło się z  
tańcami do muzyki z żydowskich 
cymbałów. Nawet Kolberg ws-
pomina, że był to jeden z najpopu-
larniejszych instrumentów kapel.

Wizyta na weselu bardzo 
wzruszyła Gomulickiego. Pisał on:

„Dumni wielką przeszłością, 
bólem wielkim śmieli,

Dziwnie wzrośli w mych oczach 
– i wyszlachetnieli,

Nie widziałem już szpetnych 
plam na baldachimie,

Nie raził mnie strój Icka ani 
Icka imię,

Znikła dla mnie powszedniość 
z tych brodatych twarzy,

I stałem się jak człowiek, co... 
na jawie marzy.”

(pw)

Feliks Wardziński urodził się 
w 1801 roku na terenie zaboru 
rosyjskiego. Jako młody chłopak 
wybrał karierę wojskową. W 1830 
roku wybuchło powstanie listo-
padowe. Porucznik Wardziński 
uczestniczył w zrywie, a gdy ten 
upadał, wybrał drogę tysięcy 
kolegów i wyjechał z kraju. Niestety 
spora część emigrantów przyjęta 
z otwartymi rękoma we Francji 
wkrótce zatraciła się w pijaństwie 
i smutku. Wardziński był inny. 
Został deportowany przez władze 
austriackie do Stanów Zjednoc-

zonych. Łącznie 
z nim taką drogę 
wybrało 235 in-
nych polskich 
powstańców. Było 
to niewątpliwie 
bardzo odważne, 
ponieważ język 
angielski był 
wówczas jeszcze 
mało popularny, 
a większość 

wykształconych Polaków znało 
francuski.

Wardziński zszedł na 
amerykańską ziemię w Now-
ym Jorku. Ponieważ był 
doświadczonym żołnierzem, 
wstąpił do armii. Mniej 
więcej w tym samym czasie 
w meksykańskim Teksasie 
rodziła się myśl o przyłączeniu 
się do Stanów Zjednoczonych. Na 
powiększające się amerykańskie 
wpływy niechętnie patrzył 
meksykański dyktator – generał 
Santa Anna. W 1836 roku jego armia 

stanęła u bram miasteczka Alamo. 
Bronili go amerykańscy koloniści. 
Po dwóch tygodniach oblężenia 
Alamo upadło. Meksykanie zabili 
wszystkich obrońców, w tym kilku 
Polaków m. in. Franciszka Pi-
etraszewskiego i Dembińskiego.

Alamo stało się dla reszty 
Amerykanów symbolem podob-
nym do bitwy pod Termopilami, 
gdy 300 Spartan ginąc, dało sygnał 
reszcie Greków do stawienia oporu 
Persom. Amerykanie zorgani-
zowali armię pod wodzą generała 
Sama Houstona. Jednym z jego ofi-
cerów był porucznik Wardziński. 
21 kwietnia 1836 roku armia 
amerykańska licząca 910 osób i 2 
działa spotkała się z liczącą 1300 
osób armią meksykańską. Amery-
kanie byli gorzej wyposażeni 
i mniej liczni. Pole bitwy było 
specyficzne – położone w widłach 
dwóch rzek. Jedynym wyjściem 
z tego “kotła” był most na jed-
nej z rzek. Wardziński wpadł na 
pomysł zniszczenia tego mostu. 

Przeprawił się przez linie wroga 
i zniszczył przeprawę. Obu stronom 
pozostało już tylko walczyć.

Amerykanie wygrali, zadając 
sromotną klęskę Meksykanom. 
700 Meksykanów rzuciło broń, 
600 zginęło, 200 zostało rannych. 
Wielu  utonęło w nurtach rzeki. 
Według niektórych przekazów 
Wardziński był oficerem, który 
pojmał do niewoli samego generała 
Santa Annę. Teksas był wolny. 
Sam Houston został prezydentem 
republiki teksańskiej. Później stan 
przyłączył się do Unii. Wardziński 
rok później został zwolniony 
z wojska. Miał 36 lat i słabo znał 
język angielski. W podziękowaniu 
za wojenne zasługi otrzymał 
w Teksasie ranczo wielkości 230 
akrów w powiecie Harris.

Praca na roli nie trwała długo. 
W 1845 roku kolejny meksykański 
dyktator gmerał Lopez wszczął 
kolejną wojnę. Wardziński 
zaciągnął się do wojska w sto-
pniu szeregowego. W czasie walk 

o miasto Monterey przeciwni-
kiem Wardzińskiego był oddział 
Meksykanów, którymi dowodziła 
kobieta Dos Amades. Waleczna 
wojowniczka zabiła nawet przyja-
ciela naszego bohatera – kapitana 
Fielda. Wardziński poprzysiągł jej 
zemstę. Przebrał się w strój Meksy-
kanina i udał się do ich kwatery, by 
odszukać Dos Amades. Ponieważ 
znał hiszpański, postanowił 
podszyć się pod posła od jed-
nego z generałów. Używając tego 
podstępu, zdołał zabić wojowniczą 
komendantkę jej własnym sztyle-
tem. Wojna trwała do 1848 roku. 
Amerykanie wygrali. Wardziński 
wrócił na swoje ranczo, gdzie dożył 
końca swych dni.

Po 100 latach – w 1936 roku 
w Dallas oddano do użytku Salę 
bohaterów, gdzie prezentowani 
byli żołnierze w służbie Teksasu. 
Wśród wielu tablic znalazła się i ta 
z nazwiskiem Wardzińskiego.

(pw)



Otrzymane listy to pokłosie ak-
cji i wysyłania kartek przez uczniów 
lipnowskiej „piątki” do przyjaciół 
w innych krajach. Tuż przed Bożym 
Narodzeniem w bibliotece szkolnej 
pojawiła się ścianka ze wszystkimi 
kartkami otrzymanymi od rówie-
śników z odległych miejsc świata.

– Kartki są piękne, napisane 
własnoręcznie przez naszych ko-

legów, kolorowe, wyklejane, malo-
wane, różne, ale wszystkie piękne 
– mówią zachwyceni uczniowie SP 
nr 5.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Jana Pawła II w Lipnie przystąpiła 
do projektu pod nazwą „Exchange 
Christmas Card” w ramach współ-
pracy międzynarodowej na portalu 
internetowym eTwinning. Partne-

rem lipnowskiej „piątki” jest tu-
recka szkoła z Eregli. Do projektu 
dołączyły także szkoły z Łotwy, 
Ukrainy, Estonii, Włoch, Hiszpa-
nii, Grecji, Słowacji oraz Słowenii. 
Głównym zadaniem było przygo-
towanie kart bożonarodzeniowych 
dla partnerskich szkół. Zanim jed-
nak dzieci wykonały karty znalazły 
na mapie wszystkie kraje i miasta 
biorące udział w projekcie. Każda 
szkoła przedstawiała się na platfor-
mie TwinSpace, tam też zamiesz-
czane były zdjęcia z postępu prac.

– Do projektu pod nazwą 
„Exchange Christmas Card” zo-
staliśmy zaproszeni przez turec-
ką szkołę z miasta Eregli i jej na-
uczyciela pana Serkana Aksoy’a, 
na portalu internetowym eTwin-

ning, zrzeszającym pedagogów 
z państw europejskich – mówi 
Anna Babis. – Z czasem do pro-
jektu zaczęły przyłączać się inne 
zainteresowane szkoły z Łotwy, 
Estonii, Ukrainy, Słowacji, Słowenii, 
Grecji, Hiszpanii i Włoch. Naszym 
zadaniem było przygotowanie kart 
bożonarodzeniowych i wysłanie 
ich do współpracujących ze sobą 
placówek. Ciekawe było to, że na 
bieżąco mogliśmy śledzić postępy 
prac w poszczególnych szkołach 
na platformie TwinSpace. Z naszej 
szkoły wysłaliśmy ponad 60 kar-
tek. Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie pomoc uczniów i nauczycieli, 
którzy zainteresowali się projek-
tem. Teraz cieszymy się z życzeń 
otrzymanych od naszych kolegów 

z innych krajów. Wszystkie można 
oglądać w szkolnej bibliotece.

ETwinning to społeczność 
szkół w Europie. Program oferuje 
platformę współpracy dla pracow-
ników szkół, nauczycieli, dyrekto-
rów szkół, bibliotekarzy z jednego 
z krajów europejskich, którzy ko-
munikują się, współpracują, reali-
zują projekty, dzielą się i, mówiąc 
krótko, czują się i są częścią naj-
bardziej ekscytującej społeczności 
edukacyjnej w Europie.

Obecnie etwinning zrzesza 
529.860 nauczycieli z 188.331 szkół 
w całej Europie. Wśród nich jest 
lipnowska Szkoła Podstawowa nr 
5 z koordynatorką Anną Babis na 
czele.

Lidia Jagielska

corde (do dzisiaj największego osią-
gnięcia lotnictwa cywilnego).

– Lista działań, przedsięwzięć, 
odkryć oraz publikacji Janusza Sta-
nisława Przemienieckiego jest bar-
dzo długa – przypominała podczas 
ostatniego spotkania z profesorem 
Przemienieckim w Lipnie ówcze-
sna burmistrz Dorota Łańcucka. 
– Pan profesor otrzymał wiele na-
gród i odznaczeń w tym dwie rangi 
prezydenckie: srebrną i złotą z rąk 
prezydenta USA Ronalda Reagana, 
najwyższe odznaczenie dla osoby 
cywilnej nadane przez Amerykań-
skie Siły Powietrzne, medal Ame-
rykańskiego Instytutu Aeronautyki 
i Astronautyki, doktorat Honoris 
Causa Politechniki Warszawskiej, 
Wojskowej Akademii Technicznej, 
Krzyż Powstania Warszawskiego, 
Krzyż Armii Krajowej, medal Woj-
ska Polskiego, Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski. Profesor 
urodził się w Lipnie, mieszkał naj-
pierw na ulicy Gdańskiej, a potem 
w Borku. Mama pana profesora 
była radną w tym ratuszu, społecz-
niczką, spowodowała powstanie 
przedszkola przy ulicy Włocław-
skiej. Tata Leon był znanym mów-
cą, naczelnikiem OSP, matematy-
kiem, nauczycielem. Jego nazwisko 
widnieje wśród innych nauczycieli 
pomordowanych w czasie II wojny 
światowej na tablicy odsłoniętej 
w 2012 roku na budynku SP nr 2.

Bohaterska rodzina
Leon Przemieniecki herbu 

Abdank urodził się w 1885 roku na 
Litwie. Studia ukończył na Uniwer-
sytecie w Moskwie. Podczas pierw-
szej wojny światowej był członkiem 
POW. Brał udział w wojnie w 1920 
roku. W połowie lat 20. Przemie-
nieccy przeprowadzili się do Lipna. 
Leon Przemieniecki był wykładow-

cą matematyki i fizyki. Rodzina 
najpierw mieszkała w Lipnie przy 
ulicy Gdańskiej 46, a od 1934 roku 
w podlipnowskim majątku Wój-
tostwo Borek. Zarówno Wspiera-
li finansowo miejscowy fundusz 
gwiazdkowy dla biednych dzieci, 
fundusz dla bezrobotnych i akcję 
dożywiania dzieci. Byli ofiarodaw-
cami funduszu dyspozycyjnego 
Józefa Piłsudskiego. 17 październi-
ka 1939 roku Leon Przemienecki, 
tak jak i inni nauczyciele z powiatu 
lipnowskiego, został aresztowany 
przez gestapo. Zmarł w 1940 roku 
w obozie Hohenbruch.

Siostra Janusza Stanisława 
Przemienieckiego – Janina (sanita-
riuszka o pseudonimie „Jasia”) zgi-
nęła w Powstaniu Warszawskim 26 
sierpnia 1944r. Profesor był łączni-
kiem w AK o pseudonimie „Marian”. 
Mama Maria podczas wojny prze-
niosła się do Warszawy, pracowa-
ła w Radzie Głównej Opiekuńczej, 
działała w AK, posiadała stopień 
sierżanta, po wojnie zamieszkała 
w Londynie. Majątek Borek pod 
Lipnem od rodziny Przemieniec-
kich po wojnie dzierżawili ojcowie 
Kamilianie.

Na zawsze w pamięci
Podczas pamiętnego i jak dzi-

siaj już wiemy, ostatniego spotka-
nia w Lipnie ówczesna przewodni-
cząca rady miejskiej Maria Turska 
wręczyła profesorowi Przemie-
nieckiemu symboliczny klucz do 
bram Lipna, a burmistrz Dorota 
Łańcucka rycinę ratusza i lipnow-
skie pamiątki.

Janusz Stanisław Przemieniec-
ki na zawsze pozostanie w sercach 
i pamięci mieszkańców Lipna. 

Lidia Jagielska 
fot. UM Lipno

Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia do lipnowskiego ratu-
sza napłynęła smutna informacja 
o śmierci jednego z honorowym 
obywatelki miasta. Janusz Przemie-
niecki został pochowany 30 grudnia 
w USA. Przypomnijmy, że po raz 
ostatni profesor odwiedził Lipno 
28 lipca 2014 roku, a tytuł honoro-
wego obywatela miasta profesoro-
wi Przemienieckiemu nadała rada 
miejska uchwałą (przyjętą przez 
aklamację) 19 marca 2013 roku. Ten 
wielki naukowiec, Janusz Stanisław 
Przemieniecki urodził się w Lipnie 
i ukończył tu sześć klas szkoły po-
wszechnej.

Ostatnia wizyta
To była emocjonalna wizyta po 

latach w swoim mieście i w ratu-
szu, w którym radną była mama 
profesora. Janusz Stanisław Prze-
mieniecki przyjechał w lipcu 2014 
roku do Polski zza oceanu na ob-
chody 70. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, a do Lipna 
w związku z nadaniem mu w 2013 
roku tytułu honorowego obywate-
la Lipna.

– To jest dla mnie wielkie 
przeżycie – mówił o swojej wizycie 

w Lipnie profesor Janusz Stanisław 
Przemieniecki. – Miasto wyda-
ło mnie w wielki świat, ono mnie 
nauczyło najważniejszych rzeczy, 
ofiarowało mnie wielkiej karie-
rze. Do dzisiaj nie mogę uwierzyć, 
że tyle udało mi się osiągnąć. Tu 
urodziłem się, ukończyłem sześć 
klas szkoły powszechnej, a potem 
skończyłem kilka uniwersytetów. 
Pamiętam, jak maszerowałem 
z Borku do szkoły, było daleko, ale 
to było zdrowe. Te lata i bardzo 
wykształceni rodzice pokierowa-
li mnie na właściwą drogę życia. 
Z Lipna uciekłem, bo stało się ono 
częścią Rzeszy. Mama wysłała mnie 
przez Włocławek do Warszawy, do 
ciotki. Tam jednak już miejsca dla 
mnie nie było i trafiłem do Siero-
cińca Józefa Piłsudskiego dla dzieci 
mundurowych.

Urodzony w Lipnie   
Przemieniecki urodził się 30 

stycznia 1927 roku w Lipnie. W wieku 
17 lat jako absolwent słynnej szkoły 
Konarskiego brał udział w Powsta-
niu Warszawskim. Po upadku tego 
zrywu niepodległościowego na 7 
miesięcy został osadzony w stala-
gach (obozów jenieckich dla szere-
gowych i podoficerów) na terenie 
Niemiec i Austrii. Po wyzwoleniu 
obozów nie zaprzestał służby woj-
skowej, kontynuując ją w armii 
brytyjskiej. Rok po wojnie podjął 
studia w Wielkiej Brytanii, kończąc 
je pierwszym stopniem inżyniera 
w dziedzinie lotnictwa. Na tej samej 
uczelni uzyskał drugi stopień inży-
niera. Dorobek Przemienieckiego 
to również dyplom Wyższej Szkoły 
Akademii Rządu Amerykańskiego 
i dyplom Wyższej Szkoły Wojennej. 
Został także zarejestrowany jako 
profesjonalny inżynier w Wielkiej 
Brytanii i amerykańskim stanie 

Ohio. W 1988 roku na Uniwersy-
tecie Londyńskim uzyskał stopień 
naukowy odpowiadający polskie-
mu doktorowi habilitowanemu.

Konstruktor samolotów
Po ukończeniu studiów został 

zatrudniony w Bristol Aeropla-
ne Company, gdzie bardzo szybko 
awansował. Był odpowiedzialny za 
konstrukcje wielu nowych samo-
lotów, w tym myśliwca Bristol 188, 
przekraczającego trzykrotnie pręd-
kość dźwięku. Osiągnięcia lipno-
wianina dostrzeżono za oceanem 
i zaproszono go do Air Force Insti-
tute of Technology. W październiku 
1961 został profesorem Instytutu 
Technologicznego Amerykańskich 
Sił Powietrznych, gdzie pracował 34 
lata, aż do emerytury. Na tej uczelni 
był dziekanem, a później rektorem, 
który zrewolucjonizował tamtejszy 
sposób kształcenia (wprowadził 
studia doktoranckie, unowocześnił 
i przystosował system nauczania 
aeronautyki i astronautyki, opto-
elektroniki). Potem pełni funkcję 
„visiting profesor” na Uniweristy 
of South Florida oraz głównego re-
daktora znanej serii podręczników 
i monografii z zakresu aeronautyki, 
astronautyki i obrony narodowej 
w American Institute of Aeronau-
tics and Astronautics.

Ponad 60 publikacji, 
wiele nagród
Lista naukowych publikacji 

lipnowianina to ponad 60 tytułów 
w czasopismach naukowych, którą 
podzielić można na dwie grupy te-
matyczne: mechanika konstrukcji 
i metody matematyczne w obron-
ności. Jest uznawany za specjalistę 
na światowym poziomie. Odgrywał 
kluczową rolę w kształtowaniu 
i analizie integralnych elementów 
kadłuba i skrzydeł samolotu Con-

Czytają życzenia
Uczniowie SP nr 5 uczestniczący w międzynarodo-
wym programie eTwinning otworzyli i opublikowali 
w szkolnej książnicy kartki z życzeniami otrzymane 
od rówieśników z wielu krajów.

Lipno
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ostatnie pożegnanie 
honorowego lipnowianina

LIPNO  30 grudnia w kościele Our Lady of Lourdes w Venice na Florydzie odbyły się uroczystości pogrze-
bowe Janusza Przemieckiego, honorowego obywatela Lipna. Profesor zmarł w wieku 90 lat



Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam warsztat metalowy do garażu, 
tel. 661 357 854 narzędzia do c360

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Kontakt pod nr. 
tel. 518 518 835

Nieruchomości

Działka budowlana 30 A, podzielona, 
uzbrojona. Tel. 54 289 73 47

Rolnictwo

Sprzedam ziemię 2,50 ha w Złotopolu. 
Tel. 690 604 676

Sprzedam sianokiszonkę z lucerny 
z 2017r. Tel. 662 017 028

Usługi

ANDMAR Oferujemy usługi w zakresie 
międzynarodowego transportu osobowe-
go na trasach Polska-Niemcy-Holandia 
Obsługujemy województwo Kujawsko-
Pomorskie Wielkopolskie oraz Lubuskie. 
Dysponujemy autami 6-osobowymi 
Seat Alhambra oraz Volkswagen Sha-
ran wyposażonymi w bagażnik dacho-
wy aby zapewnić jak najwięcej miejsca 
wewnątrz auta i pozwolić na komforto-
wa podróż oraz autami 8-osobowymi 
Renault Trafic wyposażonymi w system 
DVD dla umilenia podróży Zamawiając 
u nas przejazd mają Państwo pewność 
że odbędzie się on z adresu pod adres 
w miłej atmosferze oraz w możliwości 
jak najkrótszym czasie Przewóz paczek 
realizujemy tylko i wyłącznie po trasie 
aby nie wydłużało to czasu podróży pasa-
żerów W celu złożenia zamówienia pro-
simy o kontakt pod numerem telefonu: 
666-395-380 www.przewozy-andmar.pl 
przewozy-andmar@wp.pl

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

Skup złomu i metali kolorowych Wyborscy, 
wysokie ceny, Kikół ul. Zboińskiego 15, kon-
takt pod nr. tel. 512 929 436

Kwiaciarna Marty, ul. Przekop 5, Lipno, kon-
takt pod nr. tel. 663 670 353

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

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

Serwis sprzątający Aleksandra Ruszkow-
ska oferuje: kompleksowe sprzątanie po 
remontach i przeprowadzkach, czyszczenie 
dywanów, tapicerek, 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

Salon Metamorfoza oferuje usługi w zakresie 
fryzur i strzyżeń damskich i męskich, Lipno ul. 
Mickiewicza 7a, kontakt pod nr. tel. 723 288 
474

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

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

Usługi
inne

salony fryzjerskie

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

Rolnictwo

Usługi

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A



Czwartek 11 stycznia 2018 społeczństwo 29  LIPNO–CLI.PL

Dbają o ptaki
KIKÓŁ  Członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt ze 
Szkoły Podstawowej w Kikole od grudnia prowadzą akcję do-
karmiania ptaków

O G Ł O S Z E N I E

Jesienią młodzież szkolna 
zebrała ziarno. Uczennice wraz 
z opiekunem Martą Redmerską 
systematycznie wykonują kule 
tłuszczowe z ziarnami i umiesz-
czają je w karmnikach, które znaj-
dują się nad jeziorem Kikolskim, 
przy kościele i w okolicy szkoły. 
Akcję dokarmiania ptaków człon-
kowie Szkolnego Koła Przyjaciół 
Zwierząt w Kikole prowadzić będą  
przez  całą zimę.

(ak), fot. Józef Myszkowski

Mali artyści na scenie
Przedszkolaki z niepublicznego przedszkola „Promy-
czek” postanowiły zrobić miłą niespodziankę świą-
teczną.

Kikół

Dzieci przygotowały pod 
okiem swoich pań uroczyste ja-
sełka, do których bardzo pilnie się 
przygotowywały. Przedstawienia 
były wyjątkowe. Mali aktorzy we 
wspaniałych strojach prezento-
wali się doskonale na tle  bożo-
narodzeniowej dekoracji, czyli 
stajenki z Józefem, Maryją i Dzie-
ciątkiem Jezus. Wszyscy ulegli 

magii występów przedszkolaków. 
Mali artyści z dużym przejęciem 
i zaangażowaniem wiernie od-
twarzali swoje role, prezentowali 
umiejętności recytatorskie i wo-
kalne. Rodzice nie kryli wzrusze-
nia, byli dumni ze swoich pociech. 
Dzieci wręczyły im własnoręcznie 
wykonane prezenty.

(ak), fot. nadesłane
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To już trzeci taki przemarsz 
przez Tłuchowo w święto Trzech 
Króli. W tym roku tłuchowskim 
wędrowcom sprzyjała pogoda. 
W orszaku wzięło udział ponad stu 
uczestników. Wierni z całej parafii 
wspólnie świętowali ten ważny 
dzień. Nie obeszło się bez scenek 
z jasełek, przypominających hi-
storię narodzin Jezusa. Miejscowi 
księża patrząc na tłum zebrany 
przed kościołem, przyznali, że taki 
widok podnosi na duchu.

Orszak wyruszył spod Zespo-

łu Szkół w Tłuchowie. Wędrowcom 
towarzyszyły dźwięki gminno-pa-
rafialnej orkiestry dętej. Głowy 
wszystkich uczestników przy-
ozdobione zostały barwnymi ko-
ronami. Atrakcją pochodu był za-
przęg konny, którym podróżowała 
„rodzina święta”. – Zaprzęg dodaje 
temu wydarzeniu niepowtarzal-
nego klimatu. Aż chce się patrzeć, 
brać udział, no i dzięki temu moż-
na zapomnieć o siarczystym mro-
zie – mówi jedna z uczestniczek 
pochodu. Na trasie przemarszu 

śpiewano kolędy. Dopełnieniem 
pochodu były jasełka odegrane 
w kościele parafialnym.

Orszak Trzech Króli to jak na 
razie największe uliczne jasełka 
w Tłuchowie, które po raz kolejny 
połączyły mieszkańców gminy. Czy 
Gwiazda znów będzie prowadziła 
ich za rok? Organizatorzy zapew-
niają, że tak. Święto Trzech Króli 
zakończyło się nabożeństwem 
oraz wspólnym kolędowaniem.

Tekst i fot. (mb-g)

Wielkie uliczne jasełka
TŁUCHOWO  Tłumy wiernych wzięły udział w trzecim Orszaku Trzech Króli, który przemaszerował 
ulicami Tłuchowa. Kilka minut po 11.00 mieszkańcy wyruszyli sprzed szkoły do kościoła parafialnego. 
W Tłuchowie to wydarzenie stało się już tradycją

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Mieszkańcy uczcili trzech Króli
KIKÓŁ  Kolejną miejscowością w regionie, w której w sobotę 6 stycznia pojawił się Orszak Trzech Króli, 
jest Kikół

W święto Objawienia Pań-
skiego barwny korowód przeszedł 
z kościoła na plac Kościuszki, gdzie 
odbyła się inscenizacja złożenia 
darów i wspólne świętowanie. In-
scenizację z udziałem postaci hi-
storycznych przygotował Jarosław 
Jasiński z uczniami ze Szkoły Pod-
stawowej w Ciełuchowie. Trady-
cyjnie udział w pochodzie wzięło 
wielu mieszkańców Kikoła. Było 
wyjątkowo barwnie i kolorowo, 
a spotkanie poza wymiarem du-
chowym było też znakomitą oka-
zją do integracji społeczeństwa.

(ak)
fot. Józef Myszkowski
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Gospodynie najlepsze
SIATKÓWKA  5 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Bobrownikach odbył się IV Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt reprezentujących gimnazja z terenu powiatu

Rozgrywki otworzył patron 
imprezy, wójt gminy Bobrowni-
ki Jarosław Poliwko. W zawodach 

wzięły udział reprezentacje Pry-
watnego Gimnazjum z Lipna, Pu-
blicznego Gimnazjum z Radomic, 

Publicznego Gimnazjum z Chrost-
kowa oraz gospodynie turnie-
ju, czyli reprezentacja dziewcząt 
z Gimnazjum w Bobrownikach.

Turniej stał na wysokim i bar-
dzo wyrównanym poziomie. Do 
samego końca ważyło się, kto zo-
stanie triumfatorem rozgrywek. 
Po raz kolejny zwycięzcą Turnieju 
o Puchar Wójta Gminy Bobrowniki 
zostały dziewczyny z Gimnazjum 
z Bobrownik. Organizatorzy tur-
nieju kierują szczególne podzięko-
wania na ręce wójta Jarosława Po-
liwko za ufundowanie pucharów 
i medali dla zespołów oraz patro-
nat nad imprezą i dyrekcji Szkoły 
Podstawowej z Bobrownik za udo-
stępnienie sali gimnastycznej.

(ak)
 fot. UG Bobrowniki

Wyniki poszczególnych meczów:
Bobrowniki – Lipno 2:1

Radomice – Chrostkowo 0:2

Bobrowniki – Radomice 1:2

Chrostkowo – Lipno 1:2

Bobrowniki – Chrostkowo 2:0
Lipno – Radomice 2:1

OSTATecznA KOlejnOść 
W zAWOdAch:

I Gimnazjum Bobrowniki

II Gimnazjum Prywatne Lipno

III Publiczne Gimnazjum Chrostkowo

IV Publiczne Gimnazjum Radomice

Startuje Lipnowska Liga Halowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie zaprasza drużyny do udziału w Lip-
nowskiej Lidze Halowej 2018. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 663 
952 400 przez Pawła Uzarskiego. 

Piłka nożna

Ilość drużyn jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. Naj-
ważniejsze cele organizacji LLH to 
popularyzacja piłki nożnej halo-
wej na terenie Lipna i okolicznych 
miejscowości oraz propagowanie 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Rozgrywki ruszą 21 stycz-
nia o godz. 9.00 w hali przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Lipnie. Zebra-
nie kapitanów drużyn zaplanowa-
no na 17 stycznia o godz. 18.00 na 
krytej pływalni w Lipnie.

W rozgrywkach mogą uczest-

niczyć mężczyźni i kobiety powy-
żej 18 lat. Młodzież z rocznika 2002 
(zawodnik  musi mieć ukończo-
ne 16 lat) może grać po pisemnej 
zgodzie rodziców lub opiekunów 
prawnych. Drużyny liczą max. 15 
zawodników. Składy poniżej 15 za-
wodników mogą być uzupełniane 
do końca trwania ligi. W trakcie 
trwania rozgrywek drużyny nie 
mogą dokonywać transferów z in-
nych drużyn grających w lidze. 
Opłata za udział w rozgrywkach 
wynosi 200 zł i przeznaczona jest 

na pokrycie kosztów organizacyj-
nych ligi. Wpłaty należy dokonać 
w kasie krytej pływalni w Lipnie 
do 20 stycznia. Zgłoszenia drużyn 
przyjmowane będą do 16 stycznia.

Dla trzech pierwszych dru-
żyn przewidziano puchary, dla 
wszystkich drużyn dyplomy. Będą 
też nagrody indywidualne dla naj-
lepszego zawodnika, najlepszego 
bramkarza i króla strzelców. Re-
lacje z rozgrywek będziecie mogli 
śledzić na bieżąco w CLI.

Tekst i fot. (ak)


