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Gromy od radnych 

na burmistrza
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  W dobrzyńskim samorządzie znów za-
wrzało. Na poniedziałkowej sesji rady miasta opozycyjni radni 
atakowali burmistrza, a przyczynkiem do gorącej dyskusji stał 
się temat przesunięcia pieniędzy z oczyszczalni ścieków na re-
monty dróg
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Mylił się ten, kto myślał, że 
w Dobrzyniu będzie dobra współ-
praca samorządowców. I nie cho-
dzi nawet o rok wyborczy, bo 
przecież taki stan rzeczy trwa od 
początku kadencji Jacka Waśko. 
Poprzednia sesja była spokojniej-
sza, bo burmistrz się rozchorował 
i nie mógł wziąć udziału w obra-
dach. Już ok. miesiąc temu poru-
szony został temat przesunięcia 
części zaplanowanych pieniędzy 
z budowy oczyszczalni ścieków 
w Dobrzyniu nad Wisłą na remon-
ty dróg. Wtedy radni odrzucili po-
mysł. Temat poruszono także na 
ostatniej sesji. Dyskusja, momen-
tami pyskówka, była gorąca.

„Pan nas olał”
Takie słowa skierował wprost 

do Jacka Waśko radny Henryk 

Domeradzki. Jego zdaniem abso-
lutnie nie powinno się przesuwać 
pieniędzy z oczyszczalni na drogi. 
– My jako rada się przystosowali-
śmy, a pan nas olał. Oczyszczalnia 
jest w tragicznym stanie. Proszę 
nie zabierać pieniędzy z tego za-
dania, bo grozi nam katastrofa 
ekologiczna – grzmiał radny Do-
meradzki.

Przesunięcie uzasadnione
Pomysł burmistrza był taki, 

aby przesunąć 1,4 miliona zło-
tych z oczyszczalni na naprawę 
dróg gminnych. Jak wyjaśnił Jacek 
Waśko, przez opóźniony konkurs 
na dofinansowanie zadania i tak 
w tym roku nie uda się zrobić 
tyle, ile zostało zaplanowane. 
Można więc przenieść część środ-
ków na remonty dróg. – Oczysz-

czalnia jest w fatalnym stanie, ale 
działa i będzie działać dopóki nie 
zbudujemy nowej. Podejmowa-
łem działania, mimo utrudnień ze 
strony rady udało się rozwiązać 
wiele problemów. Od dwóch lat 
nie ma odoru. Uzyskałem pozwo-
lenie na budowę nowej oczysz-
czalni, czego wy nie potrafiliście 
zrobić przez wiele lat. Jako, że 
możemy uzyskać nawet 85 pro-
cent dofinansowania z RPO, war-
to poczekać na konkurs urzędu 
marszałkowskiego. Nie jest naszą 
winą, że się on opóźnił i będzie 
rozstrzygnięty dopiero we wrze-
śniu. W związku z tym nie zdąży-
my zrobić tyle, ile planowaliśmy. 
Można więc wykorzystać zabez-
pieczone w budżecie pieniądze na 
drogi – mówi Jacek Waśko.

Arogancki i butny?
Argumenty Jacka Waśko nie 

trafiały do opozycyjnej większo-
ści w radzie. Przeciwnie, opo-
nentów było coraz więcej. – Nie 
rozumiem po co mamy przeno-
sić pieniądze na drogi, na któ-
re nawet nie mamy projektów. 
Przecież nie robimy dróg bez 
dofinansowania – twierdzi radny 
Grzegorz Raszkiewicz.

Dokończenie na str. 29

Lipno

O włos od dramatu. 
I to dwa razy!
W ubiegłym tygodniu doszło do dwóch prób samo-
bójczych w Lipnie. Szybka i zdecydowana reakcja po-
licjantów w obu przypadkach zapobiegła tragedii.

W czwartek (22.03) dyżurny 
jednostki policji w Lipnie otrzy-
mał zgłoszenie o awanturze do-
mowej. Na miejsce natychmiast 
został skierowany patrol.

– Okazało się, że 23-letnia 
kobieta zdążyła połknąć kilka-
dziesiąt tabletek i popić je alko-
holem. Policjanci natychmiast 
wezwali karetkę pogotowia, któ-
ra zabrała ją do szpitala – mówi 
sierż. szt. Katarzyna Sobocińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Desperatka na szczęście 
przeżyła. Z kolei w piątek (23.03) 
dyżurny jednostki otrzymał 
zgłoszenie, że na rurociągu 
ciepłowniczym w Lipnie siedzi 

mężczyzna. Natychmiast skie-
rowano na miejsce patrol.

– Funkcjonariusze zastali 
24-latka, który siedział na kład-
ce rurociągu znajdującej się na 
wysokości kilkunastu metrów. 
Policjanci zaczęli rozmawiać 
z desperatem i przekonywać go, 
by zszedł na dół – dodaje Sobo-
cińska.

Na szczęście kilkunastomi-
nutowe starania przyniosły sku-
tek. 24-latek został przekazany 
pod opiekę lekarza. I tym razem 
działania lipnowskich policjan-
tów pozwoliły na uratowanie 
ludzkiego życia.

(ak), fot. ilustracyjne



dopytywali, czy z chwilą przeję-
cia przedszkola przez samorząd 
nie zmienią się godziny otwarcia 
placówki na mniej dla nich do-
godne. Burmistrz zapewnił, że na 
pewno nie ulegną zmianie na gor-
sze, a w razie potrzeby jest możli-
wość ustalenia komfortowego dla 
wszystkich czasu pracy przedszko-
la. 

Z punktu widzenia prawa moż-
liwe jest utworzenie zespołu szkol-
no-przedszkolnego, gdzie szefem 
takiego zespołu byłby dyrektor 
szkoły podstawowej. – W związku 
ze zmianą przepisów od września 
2018 nie będziemy mogli utworzyć 
filii Przedszkola Samorządowego 
„Kubuś Puchatek” z siedziba w Do-
brzyniu nad Wisłą z powodu dwóch 
różnych lokalizacji. Przedszkole 
samorządowe znajduje się w Do-
brzyniu, a placówka którą należy 
przekształcić mieści się w Chalinie 
– wyjaśnia Ryszard Machnowski, 
sekretarz gminy.

Najlepsze wyjście
Na spotkaniu obecna była tak-

że właścicielka przedszkola. – Moje 
stanowisko jest takie, żeby dalszy 
los „Małego Europejczyka” powie-
rzyć w ręce samorządu. Nie widzę 
lepszego rozwiązania – mówi Wio-
letta Krysztoforska.

Z informacji uzyskanych od 
samorządu wynika, że placówka 

była dotowana przez gminę od 
2016 roku. W latach wcześniej-
szych działała w ramach projek-
tu „Mały Europejczyk na Ziemi 
Dobrzyńskiej”. Partnerem tego 
przedsięwzięcia była również gmi-
na Dobrzyń nad Wisłą. W roku 
2015 samorząd na funkcjonowa-
nie placówki przekazał ponad 190 
tys. złotych. Rok później była to 
kwota 411 tys. złotych. Miniony rok 
szkolny przyniósł dla gminy koszty 
w wysokości 393 tys. złotych. Dla 
przedszkola były również przeka-
zywane dotacje na wczesne wspo-
maganie rozwoju dziecka oraz na 
kształcenie dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

Przedszkole zostanie
Na dzień dzisiejszy nic nie jest 

jeszcze przesądzone. Jednak bur-
mistrz zapewnia, że przedszkole 
na pewno nie zostanie zlikwido-
wane. – Zmieni się tylko formuła 
prowadzenia placówki. Nie wiado-
mo jeszcze czy będzie to oddział, 
czy zespół szkolno-przedszkolny. 
Możliwości jest wiele, a my wybie-
rzemy tę najbardziej optymalną – 
zapewnia Jacek Waśko. 

W najbliższym czasie będą 
przygotowywane stosowne 
uchwały i podejmowane decyzje. 
Będziemy informować o sprawie.

Tekst i fot. (mb-g)

Co dalej z prywatnym przed-
szkolem w Chalinie? To pytanie od 
kilku tygodni zadają sobie rodzice 
oraz nauczyciele pracujący w pla-
cówce. Tę wątpliwość i wiele in-
nych starał się rozwiać burmistrz 
Dobrzynia nad Wisłą podczas śro-
dowego informacyjnego zebrania. 
W związku z planowaną rezygna-
cją prowadzenia niepublicznego 
przedszkola przez dotychczaso-
wych właścicieli samorząd ma 
w planach przejęcie placówki. 
W trakcie spotkania burmistrz 
przedstawił wstępną propozycję 
funkcjonowania oddziału.

Nowe rozwiązanie 
od września
Zgodnie z propozycją gminy 

prywatne przedszkole miałoby 

istnieć do końca lipca. W sierp-
niu jest przerwa w prowadzeniu 
zajęć. Od nowego roku szkolnego 
placówkę prowadziłby już samo-
rząd. W ocenie burmistrza zaletą 
transformacji są kwestie finan-
sowe. Wraz z przejęciem „Małego 
Europejczyka” przez gminę rodzice 
będą zwolnieni z płacenia czesne-
go. Dodatkowymi atutami jest tak-
że możliwość rozszerzenia oferty 
edukacyjnej oraz stworzenia wa-
runków do przyjmowania dzieci 
w wieku 2,5 lat. Nie zmieni się rów-
nież opłata dziennego posiłku, jaką 
dotychczas uiszczali rodzice.

Boją się zwolnień
Jeszcze przed spotkaniem 

sprawa wzbudzała niemałe emo-
cje. W korespondencji od Czytel-

ników przesłanej na adres redak-
cji zaniepokojeni rodzice pytali 
o przyszłość kadry pedagogicznej. 
– Co z nimi się stanie? Dzieci bar-
dzo lubią swoje ciocie. Nie chcemy, 
aby zostały zwolnione – czytamy 
w mailu.

Przedstawiciele samorządu 
również i w tej kwestii przygoto-
wali alternatywne rozwiązanie. 
– Gmina jest zainteresowana za-
trudnieniem wszystkich nauczy-
cieli, którzy dotychczas pracują 
w przedszkolu. Jednak w ostatecz-
ności uzależnione jest to od wy-
niku rekrutacji, która nadal trwa 
– wyjaśnia Jacek Waśko, burmistrz 
Dobrzynia nad Wisłą.

Co z godzinami otwarcia?
Obecni na spotkaniu rodzice 
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co dalej z przedszkolem w chalinie?
gMiNA doBRZyŃ NAd WiSŁĄ  W środę 21 marca w Chalinie odbyło się spotkanie burmistrza Jacka Waśko 
z rodzicami oraz kadrą Niepublicznego Przedszkola „Mały Europejczyk”. Tematem rozmowy było ustalenie 
zasad dalszego funkcjonowania placówki

Powiat

Kupili działkę koło starostwa
14 marca sfinalizowany został zakup nieruchomości zabudowanej, sąsiadu-
jącej z budynkiem Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego  
10 B w Lipnie.

Obiekt ten ma zostać prze-
znaczony na potrzeby Powia-
towego Zakładu Transportu 
Publicznego w Lipnie, w szcze-

gólności na jego warsztaty. Poza 
tym dzięki dość dużej dział-
ce planowane jest powiększe-
nie powierzchni parkingowych 

przeznaczonych dla interesan-
tów starostwa. Modernizacja 
i przystosowanie obiektu do 
potrzeb nowego właściciela zo-
staną rozpoczęte w najbliższym 
czasie.

– Bardzo zależy nam tak 
na rozwoju powiatu i jego jed-
nostek jak i na komforcie ko-
rzystania z usług zapewnianych 
przez poszczególne jednostki 
powiatu lipnowskiego na rzecz 
lokalnej społeczności. Wszystkie 
decyzje są zawsze poprzedzone 
dogłębną analizą, a na pierw-
szym miejscu zawsze stawiane 
jest dobro ogółu mieszkańców, 
bo przecież oni tworzą powiat 
– mówi starosta Krzysztof Ba-
ranowski.

Dodajmy, że 32-arowa dział-
ka z zabudowaniami kosztowała 
powiat 650 tysięcy złotych.

Tekst i fot. (ak)

Będzie burza na sesji?
Wciąż duże emocje budzi wśród mieszkańców gmi-
ny temat planowanej budowy fermy trzody chlewnej 
w Piasecznie.

Wielgie

O sprawie pisaliśmy już kilka 
razy, szczegółowo relacjonując pla-
ny potencjalnego inwestora – firmy 
Gobarto. Przypomnijmy, że chodzi 
o wartą co najmniej 80 milionów 
zł inwestycję budowy chlewni na 
20 tysięcy warchlaków oraz fermy 
tuczu macior. Mimo, że nie zapadły 
jeszcze żadne decyzje, a obecny 
etap jest mocno wstępny, temat 
wzbudza duże kontrowersje.

Na początku marca odbyło 
się spotkanie informacyjne miesz-

kańców z inwestorem. Relacjo-
nowaliśmy je szczegółowo w CLI. 
W czwartek 29 marca odbędzie się 
sesja rady gminy Wielgie. Temat 
zapewne zostanie poruszony tym 
bardziej, że swoją wizytę na sesji 
zapowiadają zainteresowani miesz-
kańcy. Czy zapadną decyzje? Czy 
inwestycja zostanie zablokowana? 
A może przeciwnie? Dowiecie się, 
czytając kolejne wydanie CLI.

(ak)
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Pacjent uciekł 
ze szpitala
Nietypowe zgłoszenie trafiło do lipnowskiej policji. 
Ze szpitala uciekł 23-letni mężczyzna. W poszukiwa-
nia włączyło się kilkunastu funkcjonariuszy.

LipnoWielki pożar w Suradowie
GMINA LIPNO  Mnóstwo pracy mieli w ciągu dwóch dni stra-
żacy z Lipna i okolic. W miniony wtorek ok. godz. 19.00 doszło 
do pożaru na składowisku złomu w Suradowie. Akcja gaśnicza, 
a potem dogaszanie trwało do środy, do godz. 12.30. Właściciel 
obiektu oszacował straty na 400 tys. zł!

W miniony wtorek o godzinie 
15.20 dyżurny lipnowskiej policji 
otrzymał zgłoszenie od persone-
lu medycznego szpitala w Lipnie 
o samowolnym oddaleniu się pa-
cjenta. Natychmiast ta informa-
cja trafiła do patroli w służbie. 
Z przekazanych policji informacji 
wynikało, że 23-latek ubrany był 
lekko, nieadekwatnie do pory 
roku, więc zachodziła obawa wy-
chłodzenia organizmu.

– Mundurowi sprawdzali 
wszystkie drogi dojazdowe, pu-
stostany, dworce PKS i PKP. W po-
szukiwaniach, w których wzięło 
udział kilkunastu policjantów, 
użyto psa tropiącego. Policjanci 

rozpytywali napotkane osoby, czy 
nie widziały opisanego mężczy-
zny. W jednostce został ogłoszony 
alarm – mówi sierż. szt. Katarzy-
na Sobocińska z KPP Lipno.

Funkcjonariusze sprawdza-
li również wszystkie miejsca, do 
których mógł udać się mężczyzna. 
Dzięki sprawnej pracy policjan-
tów lipnowskiej jednostki i kole-
gów z Włocławka 23-latek został 
odnaleziony po paru godzinach 
na terenie gminy Brześć Kujaw-
ski (powiat włocławski). Policjanci 
przewieźli mężczyznę z powro-
tem tam, skąd się oddalił.

(ak)
fot. KPP Lipno

Mnóstwo pracy mieli w ciągu 
dwóch dni strażacy z Lipna i okolic. 
W miniony wtorek ok. godz. 19.00 
doszło do pożaru na składowisku 
złomu w Suradowie. Akcja gaśni-
cza, a potem dogaszanie trwało 
do środy, do godz. 12.30. Właściciel 
obiektu oszacował straty na 400 
tys. zł!

Składowisko pojazdów do roz-
biórki, głównie autobusów i samo-
chodów ciężarowych, mieści się 
w Suradowie (gm. Lipno) przy dro-
dze wojewódzkiej nr 559. Pierwsze 
zgłoszenia strażacy otrzymali we 
wtorek rano, ale wówczas sytu-

acja nie wyglądała groźnie. Osoby 
relacjonujące nam zajście mówiły 
głównie o wydobywaniu się ze skła-
dowiska dymu. Strażacy z JRG Lip-
no i ochotnicy z kilku okolicznych 
OSP opanowali sytuację w kilka go-
dzin i o 14.30 zakończyli akcję.

Niestety wieczorem doszło do 
ponownego pożaru, tym razem 
o wiele groźniejszego. Jednostki 
ponownie zadysponowano o 18.50. 
Paliła się pryzma m. in. opon, blach 
i innych materiałów porozbiórko-
wych z samochodów.

– W punkcie kulminacyjnym 
o godz. 0.30 w akcji brało udział 

w sumie około 20 wozów. Lanie 
wody z góry nic nie dawało, bo 
całość przykrywały blachy. Trzeba 
było to wszystko przerzucić i do-
gaszać. Na miejscu była specjali-
styczna maszyna, z której pomocy 
korzystali strażacy. Inaczej akcja 
trwałaby jeszcze dłużej. W pew-
nym momencie brakowało wody 
i wezwana została cysterna z Wło-
cławka. Akcję zakończono w środę 
o 12.30 – powiedział nam bryg inż. 
Jerzy Fydrych, dowódca jednostki 
ratowniczo-gaśniczej w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Lipnie.

Najważniejsze, że w pożarze 
nikt nie ucierpiał. Droga wojewódz-
ka nie była zablokowana. Straty 
właściciel składowiska wycenił aż 
na 400 tys. zł. Jako przypuszczalną 
przyczynę pożaru straż z Lipna po-
dała nam nieprawidłowe wykony-
wanie prac na terenie składowiska, 
konkretnie cięcie metali.

(ak), fot. screen z materiału 
filmowego OSP Chlebowo

O G Ł O S Z E N I E
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Będą pieniądze dla 15 osób
LIPNO  Do 30 marca można składać wnioski o dofinansowanie kwotą 4 tys. zł wymiany kotła na przy-
łączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę określającą zasady 
udzielania dotacji celowej

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

Czas na wnioski
– Uchwała dotyczy zasad 

udzielania dotacji na finansowanie 
ograniczenia niskiej emisji poprzez 
wymianę źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi w budynkach 
mieszkalnych na terenie Lipna – 
wyjaśnia inżynier miasta Robert 
Kapuściński. – Chodzi nam o pod-
łączanie się do sieci ciepłowniczej. 
Dofinansowaniu mogą podlegać 
tylko budynki mieszkalne jedno-
rodzinne. Kwota dotacji wyniesie 
4 tys. zł, w tym 2 tys. zł to środki 
pochodzące z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu i pozo-
stałe 2 tys. zł z naszego budżetu. 
Dofinansowanie w tym roku do-
stanie 15 właścicieli nieruchomo-
ści. Kryteria przyznania dotacji to 
techniczna możliwość podłączenia 
do sieci ciepłowniczej udokumen-
towana pozytywną opinią Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych, 
odległość od istniejącej sieci cie-
płowniczej. W pierwszej kolejności 
będą kwalifikowane nieruchomości 
zlokalizowane najbliżej istniejącej 
sieci ciepłowniczej. I ostatnie kry-
terium to kolejność zgłoszeń, która 
zdecyduje, gdyby była większa licz-
ba wnioskodawców kwalifikująca 
się do objęcia wsparciem.

Wniosek można pobrać ze 
strony internetowej www.umlipno.
pl lub osobiście w urzędzie miasta, 
w pokoju nr 17 i złożyć go do naj-
bliższego piątku. Wraz z wnioskiem 
trzeba dodać niezbędne załączniki: 
dokument potwierdzający tytuł 
prawny do nieruchomości (np. akt 
notarialny lub wypis z księgi wie-
czystej) i zgoda współwłaścicieli 
nieruchomości, zgodnie z obowią-
zującym wzorem.

– Spotkanie w tej sprawie 
odbyło się u nas w urzędzie i cie-
szyło się ogromnym zaintereso-
waniem – mówi burmistrz Paweł 
Banasik. – WFOŚiGW stworzył taką 
ofertę dofinansowania, a warun-
kiem otrzymania pieniędzy jest też 
udział gminy miasta Lipna w pozy-
skaniu tych środków. Najbardziej 
optymalne jest, co konsultowali-
śmy w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, podłączenie do sieci cie-
płowniczej. W pierwszej kolejno-

ści będziemy rozpatrywali wnioski 
z techniczną możliwością podłą-
czenia.

Dlatego właśnie, przed zło-
żeniem wniosku do UM, nale-
ży w pierwszej kolejności złożyć 
w Przedsiębiorstwie Usług Komu-
nalnych w Lipnie wniosek w za-
kresie warunków technicznych 
podłączenia do sieci ciepłowniczej. 
Na podstawie tego zgłoszenia bę-
dzie dokonywana ocena pod kątem 
obowiązujących kryteriów.

Niskie koszty 
na prośbę włodarza
– Trzeba wybudować węzeł, 

który będzie należał do właściciela 
nieruchomości. Mamy dwa rodza-
je węzłów –  mówi prezes Marcin 
Kawczyński. – 10 tys. zł kosztuje 
węzeł tylko na centralne ogrzewa-
nie, a 12 tys. zł węzeł na centralne 
ogrzewanie i ciepłą wodę. Bardzo 
zachęcam do tego, bo ta woda jest 
jedną z najtańszych, tym bardziej 
że i tak płacimy opłaty stałe za 
centralne ogrzewanie. Są to ceny 
przygotowane specjalnie na proś-
bę burmistrza. Przyłącze to około 
180 złotych za metr bieżący. Są to 
ceny brutto. W tym roku chcemy 
znaleźć nieruchomości tam, gdzie 
mamy sieci ciepłownicze i roz-
począć ten program, a mam na-
dzieję, że on będzie kontynuowa-
ny. W przyszłym roku wejdziemy 
w osiedle Kwiatów. Będzie to odby-
wało się sukcesywnie, czyli w tym 
roku tam, gdzie jest sieć ciepłow-
nicza, w przyszłym osiedle Kwia-
tów. Zachęcam jednak do składania 
wniosków do nas wszystkich za-
interesowanych mieszkańców, bo 
jeśli ja z osiedla Kwiatów będę miał 
trzy wnioski, to sieci ciepłowniczej 
tam nie wybuduję, a w innej czę-
ści miasta będę miał dwadzieścia 
wniosków, to zdecyduję o budowie 
sieci w tamtej części. Chodzi o to, 
żeby nie budować dla jednej nie-
ruchomości i dlatego zachęcam do 
składania wniosków wszystkich.

Przypominamy więc o składa-
niu w PUK wniosków o przyłącze-
nie do sieci ciepłowniczej każdego 
zainteresowanego tym właściciela 
nieruchomości. Tylko w ten sposób 
władze będą mogły zaplanować 
sukcesywną rozbudowę ciepłociągu 
w różnych częściach miasta. Wnio-
ski o dofinansowanie kwotą 4 tys. 
zł należy wraz z załącznikami skła-
dać w sekretariacie UM w Lipnie do 
30 marca. Dodatkowych informacji 
udzielają urzędnicy ratusza pod 
numerem telefonu 54 288 42 33.

Ratusz dopomoże
– Do tej kwoty 12 tys. zł jest 

właśnie to dofinansowanie w kwo-
cie 4 tys. zł – mówi burmistrz Ba-
nasik. – A jeśli mieszkańcy będą za-

interesowani, to jeszcze dodatkowo 
będziemy pomagać w pozyskaniu 
niskooprocentowanej pożyczki 
z Banku Ochrony Środowiska. Jest 
to pożyczka na 2,5 do 3 %.

Celem programu „ECOpiec 
2018” jest walka ze smogiem po-
przez wymianę źródeł ciepła zasi-
lanych paliwami stałymi. Toruński 
fundusz przeznaczył na ten cel 
w 2018 roku 4,3 mln złotych, co 
przełoży się na 2145 pieców. Do-
finansowanie udzielane będzie 
w formie dotacji, w wysokości 2 
tys. zł do wymiany jednego źródła 
ciepła w jednym lokalu mieszkal-
nym lub budynku mieszkalnym. 
Warunkiem koniecznym uzyskania 
dotacji z WFOŚiGW jest udzielenie 
równocześnie dotacji przez gminę 
w wysokości minimum 2 tys. zł do 
wymiany jednego pieca. Wniosko-
dawca na wkład własny może uzy-
skać pożyczkę. Oprocentowanie 
pożyczki jest stałe i wynosi 3 pro-
cent w stosunku rocznym, a okres 
spłaty od 2 do 5 lat. Beneficjentami 
programu są gminy i to właśnie 
władze samorządowe mają zebrać 
wnioski od swoich mieszkańców, 
a potem wnioskować o dotację do 
funduszu.

Dofinansowaniem, zgodnie 
z regulaminem WFOŚiGW w Toru-
niu, w kwocie co najmniej 4 tysięcy 
(2 tysiące WFOŚiGW w Toruniu i co 
najmniej 2 tysiące ratusz) objęta 
będzie wymiana pieca na paliwo 
stałe na ekologiczne źródło ciepła, 
czyli kotły elektryczne, gazowe, 
olejowe czy ekologiczne kotły na 
paliwa stałe albo podłączenie do 
sieci ciepłowniczej. Wiemy już, że 
w Lipnie dotacje mają być przy-
znawane tylko na podłączenie do 
miejskiego ciepłociągu.

Fundusz ochrony środowiska 
ustalił wysokość dotacji dla po-
szczególnych gmin w naszym wo-
jewództwie w zależności od liczby 
mieszkańców. I tak gminy do 10 ty-
sięcy mieszkańców otrzymać mogą 
do 20 tysięcy złotych dotacji, gminy 
zamieszkane przez 10 do 20 tysięcy 
mieszkańców do 30 tysięcy złotych 
i w tym przedziale mieści się Lip-
no. 30 tysięcy dotacji z funduszu 
oznacza wsparcie dla 15 właścicieli 
budynków i na tyle deklaruje się 
nasz ratusz.

Z sieci miejskiej 
drożej niż węglem, 
taniej niż gazem
– Jeśli ktoś pali ekogroszkiem, 

to jesteśmy prawie przy tej cenie 
– porównuje ceny za ciepło z sie-
ci miejskiej prezes Kawczyński. 
– Cena obowiązująca siedem lat 
temu niewiele różniła się od obec-
nej, mieliśmy w tym czasie dwie czy 
trzy podwyżki i dwie obniżki, bo 

taryfa jest regulowana przez Urząd 
Regulacji Energetyki. Ceny paliw 
stałych, zwłaszcza węgla, mocno 
wzrosły, a my mamy na stałym 
poziomie. W związku z tym bardzo 
zbliżyliśmy się do cen ogrzewania 
węglem. No może gdy ktoś pali 
gorszej jakości opałem czy miałem 
to u nas jeszcze jest drożej.

PUK ustaliło aktualne ceny 
brutto przyłączenia do sieci czy za-
kupu węzła. I tak za węzeł (zamiast 
pieca) jednofunkcyjny do ogrzewa-
nia pomieszczeń trzeba zapłacić 
10 tys. zł, a za dwufunkcyjny do 
ogrzewania pomieszczeń i wody 12 
tys. zł.

Cena przyłącza zależy od odle-
głości budynku od ciepłociągu, bo 
liczone jest za każdy metr. Przyłą-
cze zawsze jest własnością przed-
siębiorstwa. Zapłacić trzeba przy 
podłączaniu się za metr przyłącza 
183,60 złotych.

– Opłaty stałe są naliczane 
podobnie jak w energetyce, czyli 
bez względu na to, czy korzysta się 
z ciepła czy nie – zastrzega Kaw-
czyński. – Opłaty stałe naliczane są 
co miesiąc, także latem.

Prezes PUK przygotował też 
wyliczenia opłat, z jakimi liczyć się 
trzeba za zużycie określonej ilości 
ciepła pobieranego z ciepłociągu 
miejskiego. I tak dla 150-metrowego 
budynku, w którym obecnie spala 
się średnio 4,5 tony węgla koszty 
za ciepło z sieci miejskiej (łącznie 
z opłatami stałymi) wyniosłyby 5,6 
tys. zł. Dla 180-metrowego budyn-
ku koszt wynosi średnio 6,8 tys. zł, 
dla 250-metrowego 7,9 tys. zł.

– Przeliczaliśmy te koszty na 
aktualne ceny ekogroszku i wyszło, 
że nasze ogrzewanie jest droższe 
– przyznaje Marcin Kawczyński. 
– W pierwszym przypadku o 500 
złotych, w drugim o 900 złotych 
i w trzecim o 900 złotych w skali 
roku. Braliśmy pod uwagę tylko 
amortyzację kotła, a nie remonty 
czy ewentualną wymianę, pracę 
przy ogrzewaniu, przeglądy komi-
niarskie.

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

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

Tylko ciepłociąg

O dotację nie mają szans ubie-
gać się osoby chcące wymienić 
kocioł na inne źródło ciepła niż 
ciepłociąg. Kto więc chce lub musi 
zainstalować u siebie ogrzewanie 
ekologiczne, gazowe, elektryczne, 
etc. musi zrobić to z własnej kie-
szeni. Kto chce i może czekać na 
rozbudowę ciepłociągu miejskie-
go, może czekać, a najpierw złożyć 
swoje zainteresowanie do firmy 
ciepłowniczej. Druki wniosków są 
dostępne na stronie internetowej 
spółki PUK. Trzeba je wypełnić 
i złożyć w dziale energetyki cieplnej 
przy Wyszyńskiego 47. To pozwoli 
spółce zaplanować, gdzie rozbudo-
wywać sieć ciepłowniczą.

Będą listy szczęśliwców
Lista wniosków zakwalifi-

kowanych do wsparcia zostanie 
zamieszczona na stronie interne-
towej www.umlipno.pl. Pozostali 
wnioskodawcy zostaną wpisani 
na listę rezerwową, z możliwością 
uzyskania wsparcia w przypadku 
rezygnacji podmiotów z listy pod-
stawowej. Ratusz zastrzega sobie 
w uchwalonym właśnie przez raj-
ców regulaminie prawo do prze-
prowadzenia oględzin zgłoszonego 
do wymiany źródła ciepła na miej-
scu u wnioskodawcy przed zakwa-
lifikowaniem do dofinansowania, 
po wcześniejszym poinformowa-
niu właściciela o oględzinach. Ra-
tusz złoży do WFOŚiGW, w imieniu 
wnioskodawców, wnioski o dotację 
celową. W przypadku pozytywnej 
weryfikacji wniosku, czyli otrzy-
mania dotacji w postaci promesy 
ratusz podpisze umowy z fundu-
szem o przyznanie dotacji oraz 
podpisze umowy z wnioskodawcą, 
czyli właścicielem danej nierucho-
mości.

Po wykonaniu zadania wnio-
skodawca będzie musiał przedłożyć 
do urzędu miasta w Lipnie wniosek 
o rozliczenie dotacji wraz z załącz-
nikami oraz wszystkie wymagane 
dokumenty, zgodnie z zapisami 
umowy, pod rygorem odmowy 
wypłaty przyznanej dotacji. Po 
pozytywnej weryfikacji złożonych 
dokumentów nastąpi podpisanie 
protokołu z wykonania zadania (co 
nastąpi po przeprowadzeniu oglę-
dzin z wykonania zadania pod ką-
tem zgodności z umową).

Ratusz zastrzega sobie prawo 
do skontrolowania przedmiotu 
umowy dotacji przed podpisaniem 
protokołu z wykonania zadania. 
Przekazanie wnioskodawcy dotacji 
nastąpi w ciągu 14 dni od daty prze-
kazania środków na rachunek gmi-
ny miasta Lipna przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu.

Lidia Jagielska



O G Ł O S Z E N I E

Czwartek 29 marca 2018 AKTUALNOŚCI 5  LIPNO–CLI.PL

Wielkanocna biesiada z mieszkańcami
CHROSTKOWO  Władze gminy i lokalni samorządowcy bawili się w miniony czwartek z mieszkańca-
mi na tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym. W sali ośrodka kultury zgromadziło się ok. 250 osób

Jako że święta wielkanocne 
za pasem, władze gminy Chrost-
kowo postanowił kultywować 
świeżą tradycję. Pierwsze spo-
tkanie wielkanocne odbyło się 
dwa lata temu. Zarówno to jak 
i spotkanie sprzed roku cieszy-
ły się dużą popularnością, więc 
i tym razem zorganizowano 
wspólną biesiadę. W sali ośrod-
ka kultury w Chrostkowie zgro-
madziło się wyraźnie ponad 200 

mieszkańców. Z zaproszenia 
wójta Mariusza Lorenca sko-
rzystała też Aneta Jędrzejewska 
z zarządu województwa kujaw-
sko-pomorskiego, radny sejmi-
ku wojewódzkiego Paweł Zgó-
rzyński. Byli też miejscowi radni 
i pracownicy urzędu gminy oraz 
księża.

– Serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do organizacji tego 

spotkania. Dziękuję też zespo-
łowi Jarzębinki za piękny wy-
stęp. Jestem bardzo szczęśliwy, 
że po raz kolejny udaje nam się 
spotkać w tak szerokim gronie. 
Najpierw planowaliśmy te spo-
tkania świąteczne głównie dla 
osób starszych i potrzebujących. 
Teraz zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy – mówi 
wójt Mariusz Lorenc.

Po życzeniach dla zgro-

madzonych była też modlitwa 
i symboliczne podzielenie się jaj-
kiem. Taka inicjatywa wyraźnie 
przypadła do gustu mieszkań-
com Chrostkowa i okolic. – To 
wspaniała okazja do wspólnego 
przeżywania świąt wielkanoc-
nych. Ale dla większości to też 
jedna z nielicznych okazji do spo-
tkania się z wieloma znajomymi, 
których na co dzień się nie widzi. 
Mam nadzieję, że ta tradycja zo-

stanie u nas zachowana – przy-
znała pani Krystyna.

Uczestnicy spotkania mogli 
podziwiać występ chrostkow-
skich „Jarzębinek”. Każdy z gości 
dostał także słodkie upominki 
od wójta Mariusza Lorenca oraz 
starosty lipnowskiego Krzysz-
tofa Baranowskiego. Obszerną 
fotorelację znajdziecie na naszej 
stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Najpiękniejsze stoły 
wielkanocne
Wyobraźnia nie ma granic, to najlepsze podsumo-
wanie II edycji konkursu stołów wielkanocnych. Or-
ganizatorem jest niezmiennie powiat lipnowski. Gala 
finałowa odbyła się w Zespole Szkół Technicznych 
w Lipnie.

Słuchacze z Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Oddział w Wielgiem rozpoczęli drugi 
semestr roku akademickiego 2017/18.

Wielgie

Seniorzy studiują
Lipno

Zachwycające dekoracje, nie-
banalne pomysły na wielkanocne 
potrawy i oczywiście świąteczna 
atmosfera, tym uraczyli gości or-
ganizatorzy i uczestnicy konkursu. 
Do rywalizacji przystąpiło 5 zespo-
łów reprezentujących trzy szkoły 
ponadgimnazjalne z powiatu lip-
nowskiego. Jury oceniało prawidło-
wy dobór zastawy stołowej oraz 
ułożenie jej zgodnie z przyjętymi 
zasadami, zachowanie elementów 
tradycji świątecznej, odświętny 
charakter stołu oraz pomysłowość 
i fantazję uczestników. Jak podkre-
ślali jurorzy podczas finału, z roku 
na rok wybór tego najpiękniejsze-
go stołu jest coraz trudniejszy. 
Młodzież prześciga się w pomy-
słach, ale także stara się poszerzać 
wiedzę z zasad prawidłowego na-
krywania do posiłku.

Nagrodą była już sama moż-
liwość zaprezentowania się przed 
zwiedzającymi wystawę, jednak 
już w każdym konkursie zwycięz-
ca mógł być tylko jeden. Pierwsze 
miejsce zajął stół przygotowany 
przez Annę Sierlę i Karolinę Pip-
czyńską, uczennice ZST. Tuż za 
nimi były ich koleżanki z tej samej 
szkoły Natalia Jobczyńska i Mar-
tyna Tomczak. Brąz wywalczyły 
uczennice Zespołu Szkół w Skę-
pem Małgorzata Orszak i Marta 
Michalska. Zostały także przyzna-
ne dwa wyróżnienia dla reprezen-
tacji Zespołów Szkół w Lipnie oraz 
Skępem.

Dzięki aranżacjom już na kil-
kanaście dni przed Wielkanocą 
można było poczuć magię nadcho-
dzących świąt.

(mb-g)

Wielicki UTW na stałe przy-
jął się w gminie i już od kilku lat 
skupia kilkudziesięciu seniorów 
głodnych wiedzy. Dzięki nie-
mu osoby starsze mają okazję 
nie tylko do dokształcania się, 
ale przede wszystkim do wyj-
ścia z domu i integrowania się 
z rówieśnikami. Pierwszy w tym 
semestrze wykład odbył się 14 

marca, a tematem było ubez-
pieczenie na życie i zdrowie dla 
seniorów. Prelekcję wygłosił mgr 
Stanisław Krzemiński.

– Wykładowca doskonale 
zna środowisko osób starszych 
i posiada 25-letni staż w dzie-
dzinie ubezpieczeń społecznych. 
W bardzo przystępny sposób wy-
jaśnił nam rolę i znaczenie ubez-

pieczenia w życiu, dokumentując 
to konkretnymi przykładami. Po 
przeprowadzeniu wykładu słu-
chacze zadawali pytania zwią-
zane z podjętym tematem, na 
które uzyskali wyczerpujące 
odpowiedzi ze strony lektora – 
mówi przewodniczący rady słu-
chaczy UTW w Wielgiem Andrzej 
Capała.

W miniony czwartek słucha-
cze zebrał się ponownie. Tym 
razem wykładowcą był mgr inż. 
Jan Wadoń, na co dzień zastępca 
wójta gminy Wielgie. Opowiadał 
zebranym o społeczno-kulturo-
wych aspektach gminy Wielgie. 
Przed uczestnikami UTW jeszcze 
sześć spotkań w tym semestrze. 
12 kwietnia czeka ich wykład na 
temat potrzeb ludzi starszych. 10 
maja poznają cechy osobowości 
człowieka w wieku senioralnym. 
23 maja wysłuchają wykładu pn. 
„Polski żywioł”. 7 czerwca wezmą 
udział w wykładzie o 100-leciu 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

Nie lada atrakcja w postaci 
wycieczki czeka ich w połowie 
czerwca. Na 20 czerwca zapla-
nowano uroczyste zakończenie 
roku akademickiego połączone 
z 5-leciem funkcjonowania wie-
lickiego UTW.

Tekst i fot. (ak)

– W związku z trwającą akcją 
,,Szybki PIT” i wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom podatników 
podjęliśmy działania zmierzające 
do ułatwienia i uproszczenia roz-
liczeń podatkowych za 2017 rok – 
mówi zastępca naczelnika Urzę-
du Skarbowego w Lipnie Mariusz 
Mańkowski. – W porozumieniu 
i we współpracy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego w dniach 
od 10 do 13 kwietnia uruchomimy 
mobilne stanowiska eksperckie 
w zakresie rozliczeń podatko-
wych za 2017 rok na terenie gmin 
powiatu lipnowskiego.

Mieszkańcy gminy Wielgie 
mogą skorzystać z usług urzędni-
ków skarbowych w Wielgiem przy 
ulicy Starowiejskiej 8 już 10 kwiet-
nia w godzinach od 8.00 do 10.00, 
gminy Dobrzyń nad Wisłą w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad 
Wisłą 10 kwietnia w godzinach od 
10.30 do 12.30, gminy Tłuchowo 
w Urzędzie Gminy Tłuchowo 10 
kwietnia od 13.00 do 15.00, gminy 
Kikół w Urzędzie Gminy Kikół 11 
kwietnia od 8.00 do 10.00, gmi-
ny Chrostkowo w Urzędzie Gmi-
ny Chrostkowo, 11 kwietnia od 
10.30 do 12.30, gminy Bobrowniki 

w Urzędzie Gminy Bobrowniki 12 
kwietnia w godzinach od 9.00 do 
11.00, gminy Skępe w Urzędzie 
Miasta i Gminy Skępe 13 kwietnia 
między od 9.00 a 11.00, gminy 
Lipno w Domu Kultury w Wicho-
wie 12 kwietnia w godzinach od 
11.30 do 13.30 i miasta Lipna w ra-
tuszu miejskim 13 kwietnia mię-
dzy godziną 11.30 a 13.30. 

Podatnicy będą mogli we 
wskazanych punktach złożyć ze-
znania podatkowa oraz otrzymać 
informacje w zakresie rozliczeń 
podatkowych za 2017 rok doty-
czące: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-
38 i PIT-39.

Lipnowska skarbówka zgod-
nie z wieloletnią tradycją organi-
zuje też cykl spotkań poświęco-
nych tematyce rocznych rozliczeń 
podatkowych za 2017 rok w swoim 
urzędzie. W tym roku spotkania 
odbywać się będą w każdy robo-
czy wtorek w godzinach od 10.00 
do 12.00 w budynku nr 2 Urzędu 
Skarbowego w Lipnie przy ul. 
Staszica 4 w sali nr 30. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 3 kwiet-
nia, kolejne będą odbywać się aż 
do zakończenia akcji, czyli do 30 
kwietnia.

– Podczas spotkań podatnicy 
mogą liczyć na omówienie zagad-
nień związanych z wypełnianiem 
rocznych zeznań podatkowych, 
dowiedzieć się o najczęściej po-
pełnianych błędach przy ich wy-
pełnianiu i ich eliminowaniu, 
o ulgach i odliczeniach przewi-
dzianych przepisami prawa, kon-
tynuacją ulg nabytych w poprzed-
nich latach – wymienia zastępca 
naczelnika Urzędu Skarbowego 
Mariusz Mańkowski. – Promuje-
my też systemu e-deklaracje po-
przez zachęcanie podatników do 
wysyłania zeznań przez internet, 
między innymi z wykorzystaniem 
utworzonego w naszym urzędzie 
specjalnego do tego celu stanowi-
ska komputerowego, wskazujemy 
korzyści płynące z tego sposobu 
rozliczeń podatkowych.

Od 3 kwietnia (w każdy dzień 
roboczy w godzinach od 11.00 do 
13.00) w lipnowskiej skarbówce 
funkcjonować będzie telefonicz-
ne stanowisko eksperckie: 54 287 
25 75 wew. 236. Zainteresowani 
mogą otrzymać podczas rozmo-
wy telefonicznej informacje w za-
kresie rozliczeń podatkowych za 
2017 rok dotyczących: PIT-4R, PI-

T-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-16A, PIT-
19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38, PIT-39 i PIT-40.

W siedzibie Urzędu Skarbo-
wego w Lipnie przy ulicy Staszica 
4, w sali obsługi podatnika (parter 
pokój nr 17) dostępne są w godzi-
nach pracy urzędu stanowiska do 
przesyłania deklaracji drogą elek-
troniczną.

– Pamiętajmy więc, aby 
przed przystąpieniem do wysyła-
nia zeznania podatkowego za 2017 
rok przygotować dowód osobisty, 
kwotę przychodu z zeznania po-
datkowego za 2016 rok, infor-
macje od płatników, z zakładów 
pracy o uzyskanych dochodach 
w 2017 roku oraz dokumenty 
uprawniające do odliczeń – przy-
pomina Mariusz Mańkowski. – 
Zachęcam przy okazji do wysyła-
nia deklaracji podatkowych przez 
internet, gdyż jest to najprostszy 
i najszybszy sposób ich złożenia.

Wszelkie niezbędne infor-
macje potrzebne do skorzystania 
z tego prostego i oszczędnego 
sposobu składania rozliczeń po-
datkowych dostępne są na stro-
nie www.e-deklaracje.gov.pl.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Fiskus jeszcze bliżej
POWIAT  Od 3 kwietnia w każdy wtorek w lipnowskim Urzędzie Skarbowym odbywać się będą 
spotkania informacyjne na temat rocznych rozliczeń podatkowych, a od 10 do 13 kwietnia urzędni-
cy skarbowi będą dyżurować we wszystkich gminach w naszym powiecie. To tylko niektóre z udo-
godnień dla podatników

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Poszli w Ekstremalnej 
Drodze Krzyżowej

LIPNO/REGION  Już po raz drugi mieszkańcy Lipna i oko-
lic postanowili włączyć się w niesamowity pomysł ks. Jacka 
Stryczka i pójść w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej

Tegoroczna edycja EDK 
w Lipnie odbyła się 16 marca. 
Widząc ogromną potrzebę tego 
ekstremalnego wyzwania w tym 
roku obok trasy na wzór EDK św. 
Antoniego 20 km organizatorzy 
stworzyli pełną trasę EDK – Nie-
bieską Drogę Maryi 43 km.

– Wiedzieliśmy jednak, że 
nie wszyscy mimo chęci mogą 
wziąć udział w tym trudnym 
przedsięwzięciu, dlatego idąc za 
sugestią jednej z osób, zrodził 
się pomysł całonocnej adoracji 
w trakcie trwania EDK. Pomysł 
ten spotkał się z dużą akceptacją 
ks. proboszcza Henryka Ambro-
ziaka a całość zgodził się koordy-
nować ks. Leszek Wojciechowski. 
Wsparcie księży z obu parafii 
w organizacji EDK było ogrom-
ne i niezbędne, aby cały pomysł 
mógł być zrealizowany – mówi 
Kinga Zajączkowska, koordyna-
tor lipnowskiej EDK.

Początek tegorocznej EDK 
to msza św. w parafii bł. M. Ko-
zala, po której uczestnicy mogli 
ruszyć w obie trasy. Wspaniałym 
duchowym wprowadzeniem do 

religijnego przeżycia drogi krzy-
żowej była homilia ks. Henryka 
Kołodziejczyka (opiekuna rejo-
nu). Ksiądz proboszcz mówił m. 
in. o nowym człowieku jaki powi-
nien się w nas zrodzić po przej-
ściu i przeżyciu EDK. Na trasę św. 
Antoniego wyruszyło 91 osób, na 
Drogę Maryi 38 osób. Najstarszy 
uczestnik miał 73 lata, najmłod-
szy 12. Poza mieszkańcami Lipna 
i okolic na trasy przyjechały oso-
by z Aleksandrowa Kuj., Płocka, 
Rypina, Solca i Włocławka.

– Idąc na EDK miałem świa-
domość, że pokonać 43 km będzie 
ciężko. Wiedziałem, że będzie 
trudno i że będzie bolało. Dro-
gę tę pokonałem w konkretnej 
intencji i miałem świadomość, 
że są inni, którzy modlitwą 
mnie wspierają i idą duchowo ze 
mną. Bogu niech będą dzięki za 
wszystkie przeżycia i ludzi, któ-
rzy kroczyli ze mną EDK. Gdy-
bym chciał pokonać tę odległość 
tylko po to, aby sprawdzić moją 
sprawność fizyczną, nie dałbym 
rady dojść do końca – mówi An-
drzej, uczestnik lipnowskiej dro-

gi krzyżowej.
W trakcie EDK w kościele 

WNMP gdzie trwała całonocna 
adoracja, ciągle przewijały się 
nowe osoby, co pokazuje ogrom-
ną potrzebę wiernych na trwanie 
przy Jezusie w milczeniu i sku-
pieniu. Dodatkową wartością był 
fakt, że uczestnicy obu tras po 
dojściu do świątyni, która była 
miejscem ostatniej stacji, mogli 
przywitać się z Jezusem Eucha-
rystycznym i włączyć się choć 
przez chwilę do jego adoracji. 
Wiele osób podkreślało jak waż-
ne było to dla nich przeżycie.

– Mimo mrozu i wiatru war-
to było wyruszyć na EDK. Ten 
trud to nic w porównaniu z tym 
co dla mnie zrobił mój zbawiciel. 
Był czas na rozmowę z nim. Dzię-
kuję Bogu i tym, którzy modlili 
się, abym doszła – dodaje Rena-
ta, kolejna z uczestniczek.

Dodatkowo wierni wchodzą-
cy do świątyni późnym wieczo-
rem i wczesnym rankiem mogli 
skorzystać z sakramentu spo-
wiedzi.

(ak), fot. nadesłane

Tłuchowo

Przedszkolaki 
w świecie poezji
W Przedszkolu Publicznym „Bajkowa Kraina” w Tłu-
chowie został zorganizowany konkurs recytatorski. 
Uczestnikom przyświecało hasło: „Przedszkolak – 
Przyjaciel Przyrody”. Dzieci z pasją wygłaszały wier-
szyki.

W zmaganiach wzięło udział 23 
małych recytatorów. Założeniem 
konkursu było rozwijanie u dzieci 
właściwej wymowy, recytacji i in-
terpretacji utworu oraz możliwość 
prezentacji przed publicznością. 
Tematyka prezentowanych wier-
szy związana była z przyrodą. Do 
konkursu zostały także zaproszone 
przedszkolaki ze szkół podstawo-
wych w Mysłakówku i w Tłucho-
wie. Pomimo młodego wieku dzieci 
podeszły do zadania niezwykle 
profesjonalnie. Przedszkolaki przy-
gotowały nie tylko wiersze w za-
bawnym tonie, lecz również ich 
występ opatrzony był odpowiednią 
choreografią oraz ciekawym ko-
stiumem. I tak, na scenie pojawi-
ły się niedźwiadki, zajączki i inne 
leśne zwierzątka. Cele były dwa 
– uatrakcyjnić występ i zachwycić 

jury.
W komisji zasiały trzy dyrektor-

ki ze szkół biorących udział w kon-
kursie: Agata Różańska, Małgorzata 
Kamińska i Halina Opalczewska. – 
Wybór laureatów był trudny, gdyż 
wszystkie prezentacje były na wy-
sokim poziomie – podsumowało 
zmagania jury. – Podczas oceny 
komisja wzięła pod uwagę dobór 
repertuaru, interpretacje utworu, 
znajomość tekstu oraz ogólny wy-
raz artystyczny.

Każdy z recytatorów zachwycił 
wdziękiem i niepowtarzalną inter-
pretacją utworów, dlatego człon-
kowie jury zdecydowali, że każde 
z występujących dzieci zostało na-
grodzone. Przedszkolaki otrzymały 
dyplom, książkę i gratulacje.

(mb-g)
 fot. nadesłane

Lipno

Już wkrótce Powiatowe 
Targi Edukacyjne
Targi edukacyjne na stałe wpisały się do kalendarza 
imprez organizowanych przez powiat lipnowski. Te-
goroczna impreza odbędzie się 6 kwietnia w Zespole 
Szkół Technicznych w Lipnie.

Targi będą miały na celu 
przedstawienie oferty eduka-
cyjnej wszystkich szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat lipnowski. Szkoły te 
przedstawią swoje atuty, by przy-
ciągnąć przyszłych uczniów. Targi 
adresowane są także do rodzi-
ców tych ostatnich, gdyż pozwolą 
młodzieży i opiekunom rozwiać 
wątpliwości w sprawie decyzji o 
przyszłej nauce. Jednak wydarze-
nie ma na celu przede wszystkim 
podjęcie wyboru, gdzie chcieliby 
się uczyć, a w konsekwencji jaki 
wykonywać zawód.

Impreza rozpocznie się krót-
kimi prezentacjami poszczegól-
nych szkół. Co roku placówki 
przygotowują ciekawą część ar-
tystyczną, która przybliża pro-
file znajdujące się w ich ofercie. 
Ciekawe czym uczniowie i ich 

nauczyciele zaskoczą nas w tym 
roku?

Program imprezy przewiduje, 
że Powiatowe Targi Edukacyjne 
rozpoczną się o 9.00 i potrwają 
około trzech godzin. Na biorących 
udział w uroczystości czekać będę 
specjalnie przygotowane foldery, 
zawierające ofertę edukacyjną na 
rok szkolny 2018/2019. Gimnazja-
liści będą także mogli zwiedzić 
ZST oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego.

W zeszłym roku targi cieszy-
ły się ogromną popularnością. 
Gospodarzy, czyli ZST odwie-
dziła imponująca liczba osób. W 
szkole było wówczas ponad 800 
uczniów. Podczas uroczystości 
oprócz szkół z powiatu lipnow-
skiego swoją ofertę przedstawią 
także okoliczne zakłady pracy. 

(mb-g)

Kikół

Sukces Natalii
14 marca w Gdańsku odbył się etap rejonowy IV Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy 
Lagrowej Więźniarek Ravensbrück.

W konkursie uczestniczyło 28 
uczniów z województw pomor-
skiego i warmińsko-mazurskiego 
oraz 11 uczniów z województwa 
kujawsko-pomorskiego, a wśród 
nich jedna gimnazjalistka z Kikoła 
– Natalia Żurawska.

Jury w składzie wytypowało 
trzy laureatki konkursu: Natalię 
Żurawską (Szkoła Podstawowa im. 
Ignacego Antoniego Zboińskiego 
w Kikole), Aleksandrę Biłanicz (Spo-
łeczna Autonomiczna Szkoła Pod-

stawowa w Sopocie) oraz Patrycję 
Terman (Bursa Gdańska im. Ireny 
Sendlerowej).

Natalia zaprezentowała wiersz 
„Do ojca” Zofii Górskiej-Romano-
wicz oraz „Wspomnienia wojenne” 
– fragment prozy Karoliny Lancko-
rońskiej. Przygotowywała się pod 
kierunkiem polonistki Renaty Kila-
nowskiej.

Zwyciężczynie etapu rejono-
wego przeszły do ogólnopolskiego 
finału konkursu, który odbędzie 

się w Rudzie Śląskiej 12 kwietnia br. 
Nagrodą główną dla wszystkich fi-
nalistów – uczestników gali finało-
wej oraz ich opiekunów jest wyjazd 
do Niemiec, do „Miejsca Przestrogi 
i Pamięci Ravensbrück”, w terminie 
18-21 maja 2018 r.

(ak), fot. nadesłane
Natalia Żurawska
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Wielkanocnie 
w Koniczynce

Poszli w drodze krzyżowej

Coroczne spotkanie wielkanocne w Środowiskowym 
Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie powoli 
staje się już tradycją.

W piątek 23 kwietnia w Parafii świętej Anny w Bobrownikach odbyła się droga 
krzyżowa ulicami miejscowości.

Ekologiczne powitanie wiosny
W minioną środę społeczność Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli 
powitała wiosnę. Były konkursy i dobra zabawa oraz ognisko, a wszystko poprze-
dziły ekologiczne warsztaty „Zielony edukator”.

Gmina Kikół

Bobrowniki

Gmina Kikół

W ubiegłym tygodniu na 
ternie ośrodka odbyło się przed-
świąteczne spotkanie, na którym 
uczestnicy i zaproszeni goście 
mogli spędzić miło czas, spró-
bować wielkanocnych potraw 
i podzielić się już tradycyjnym, 
wielkanocnym jajkiem. Podczas 
tego odświętnego spotkania 
głos zabrali zaproszeni goście: 
członek zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiego Aneta 
Jędrzejewska, wójt Józef Preden-

kiewicz, ksiądz proboszcz An-
drzej Minko, a także przewod-
niczący rady gminy Kikół Jacek 
Sadowski.

Zaproszeni goście mogli wy-
słuchać piosenek zaśpiewanych 
przez uczestników ŚDS. Wiosen-
na atmosfera wspólnego śpiewa-
nia udzieliła się wszystkim i tak-
że goście włączyli się w chóralne 
wykonanie najpopularniejszych 
piosenek.

(ak), fot. nadesłane

W pochodzie wzięło udział 
grono mieszkańców, którzy wie-
czorną porą rozważali kolejne 
stacje męki Chrystusa. W wy-
darzeniu tym bardzo czynnie 
uczestniczyła miejscowa Ochot-

nicza Straż Pożarna, co nadało mu 
uroczystego i dostojnego charak-
teru. Druhowie przede wszystkim 
zabezpieczali trasę przemarszu, 
kierując ruchem, ale też prowa-
dzili procesyjnie z pochodniami 

całą drogę krzyżową. Nieśli rów-
nież krzyż, przekazywany przy 
poszczególnych stacjach różnym 
grupom osób.

– Było to kolejne wydarze-
nie religijne, w które włączyła 
się nasza jednostka – podkreśla 
druh Marcin Kaźmirski, rzecznik 
prasowy OSP w Bobrownikach. 
– Zawsze bowiem towarzyszy-
my mieszkańcom naszej osady 
w ważnych świętach religijnych 
i świeckich.

(ak)
fot. nadesłane

21 marca w Szkole Podstawo-
wej im. Ireny Sendlerowej w Woli 
nikt się nie nudził, bo jak przyznają 
uczestnicy, odbyło się kosmiczne 
powitanie wiosny. Zanim barwny 
korowód ruszył nad rzekę, roz-
strzygnięty został konkurs na naj-
piękniejszą ekologiczną marzannę. 
Zwycięzcą okazała się grupa dzieci 
z oddziału przedszkolnego wraz 
z wychowawczynią Małgorzatą 
Kaźmierkiewicz. Ich kukła wyko-
nana była wyłącznie z materiałów 

naturalnych (słoma, siano, drewno, 
sznurek) i ubrana w ekologiczny 
strój (bibuła, papier).

– Tego dnia odbył się także 
konkurs na najciekawszy kosmicz-
ny strój wiosenny – zdradza Da-
riusz Kamiński, nauczyciel z Woli. – 
Okazało się, że pomysłowość dzieci 
i ich rodziców nie zna granic. I choć 
tego dnia temperatura na dworze 
daleka była od prawdziwie wiosen-
nej, to jednak słońce nie zachodzi-
ło ani na chwilę. Ukoronowaniem 

dnia było ognisko z tradycyjnym 
pieczeniem kiełbasek i pyszna gro-
chówka. Sponsorem nagród w kon-
kursach było Szkolne Koło LOP, 
a posiłku Robert Langowski.

Uczniowie z Woli są dobrze 
przygotowani do tego typu akcji, 
bowiem w marcu gościli w szko-
le przedstawiciela Gostyniń-
sko-Włocławskiego Parku Krajo-
brazowego. Uczniowie klas I-III 
uczestniczyli w prelekcji i warszta-
tach „Składniki pogody”, natomiast 
tematyka spotkania dla uczniów 
klas IV-VI dotyczyła życia wilków. – 
Głównym celem spotkania z „Zielo-
nym Edukatorem” było zwiększenie 
świadomości ekologicznej uczniów 
szkół z terenu naszego wojewódz-
twa, pogłębienie wiedzy na temat 
wartości terenów chronionych, ich 
ochrony i korzyści jakie z tego wy-
nikają – dodaje Kamiński.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

– W środę w naszej bibliotece 
zrobiło się wiosennie i poetycko – 
mówi Ewa Charyton, szefowa na-
szej książnicy. – Specjalnie na to 
święto bibliotekarze przygotowali 
dla czytelników tomiki poezji zna-
nych poetów regionalnych. Świę-
to to ustanowione zostało przez 
UNESCO jesienią 1999 roku. Jego 
celem jest promocja pisania, pu-
blikowania i czytania wierszy.

A w naszej bibliotece miej-
skiej zbiorów wierszy nie brakuje, 
każdy znajdzie coś dla siebie. Moż-
na czytać na miejscu, w czytelni 
lub wypożyczyć tomik do domu. 

Nasza książnica oprócz bogatego 
księgozbioru oferuje swoim czy-
telnikom również szereg innych 
atrakcji. Przekonali się o tym mło-
dzi ze szkoły nr 2. 20 marca czy-
telnia lipnowskiej biblioteki go-
ściła bowiem uczniów dwóch klas 
piątych ze Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Władysława Broniewskiego 
w Lipnie.

– Spotkanie miało charakter 
rekreacyjny, ponieważ uczniowie 
przynieśli ze sobą gry stolikowe – 
mówi dyrektor Charyton. – Celem 
spotkania w bibliotece był trening 
przygotowujący piątoklasistów do 

szkolnych rozgrywek łamigłów-
kowych. Można było sprawdzić 
swoje umiejętności, szybkość oraz 
spostrzegawczość w takich grach 
jak: „Gorący ziemniak”, „Pełny kur-
nik”, „Balansujące krzesła”, „Kłam-
czuch”, czy tradycyjne „Bierki”.

Pod fachową opieką nauczy-
cielek Małgorzaty Kowalskiej-Tu-
szyńskiej, Małgorzaty Komorow-
skiej i Ingi Rakowskiej wtorkowe 
przedpołudnie w bibliotece upły-
nęło w radosnej atmosferze 
i zdrowej rywalizacji.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Wszechstronna biblioteka
LIPNO  21 marca z okazji Światowego Dnia Poezji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie czytelnicy 
i bibliotekarze świętowali. Były prezenty i poetycka atmosfera
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oprac. (ToB)

SMS-y premium pod kontrolą

W czwartek Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy Prawo tele-
komunikacyjne, która ma chronić konsumentów przed naduży-
ciami związanymi m.in. z SMS-ami premium (płatne wiadomo-
ści). W tej chwili abonent może, ale nie musi określać, czy chce 
korzystać z usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce 
– do jakiej kwoty. Zgodnie z ustawą, jeśli abonent nie określi 
żadnego progu, granicą domyślną będzie 35 zł. Przekroczenie 
progu będzie wywoływać konieczność poinformowania abo-
nenta o tym fakcie i automatyczną blokadę połączeń na nu-
mery premium. Teraz blokada jest włączana dopiero na żądanie 
abonenta.

Nowa podstawa programowa 

dla szkół branżowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do 

konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresor-

towych projekt nowelizacji rozporządzenia wpro-

wadzającego nową podstawę programową kształ-

cenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla 

absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz 

szkoły policealnej, od roku szkolnego 2019/2020. 

Propozycja zakłada, że absolwenci 8-letnich pod-

stawówek i gimnazjów, którzy wybiorą naukę 

w branżowych szkołach I stopnia, będą się uczyli 

w odrębnych klasach i według innej podstawy pro-

gramowej.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji spo-
łecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzy-
skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
W projekcie zostały określone kwestie sposobu odbywania 
stażu oraz obowiązki opiekuna stażu. Wprowadzane regu-
lacje mają ułatwić dyrektorowi dokonywanie oceny pracy 
nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu. Nowe eg-
zaminy oraz rozmowa kwalifikacyjna będą zawierały moduł 
praktyczny, co ułatwi zweryfikowanie przez komisję, czy 
nauczyciel spełnia wymagania na kolejny stopień awan-

su. W projekcie zostały określone wzory aktów nadania 
stopni awansu zawodowego nauczyciela. Projekt można 
znaleźć na stronie: www.men.gov.pl.

Sejm za badaniami dla myśliwych

W ubiegłym tygodniu posłowie popar-li poprawki do prawa łowieckiego, które przygotował Senat RP. Jeden z zapisów wprowadza obowiązkowe badania le-karskie i psychologiczne dla myśliwych. Będzie trzeba je wykonywać co pięć lat. W nowelizacji zwiększono ponadto ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować.

Ujednolicony wiek dla sędziów

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt zmian w usta-
wach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. 
Zgodnie z propozycją, wiek przechodzenia w stan spoczynku 
sędziów dla kobiet i mężczyzn ma być ujednolicony do 65 lat. 
W ubiegłym roku parlament przyjął zapisy, które obniżyły 
wiek dla kobiet do 60 lat, ale taka propozycja spotkała się 
z krytyką ze strony Komisji Europejskiej. 

Internetowe Konto Pacjenta

Na etapie opiniowania jest projekt ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z wpro-
wadzeniem Internetowego Konta Pacjenta. 
W założeniu od 2020 roku właśnie w sieci pa-
cjenci będą mogli sprawdzić szereg informacji 
m.in. o receptach, skierowaniach do specjali-
stów i szpitali, zleceniach na wyroby medyczne 
czy o miejscu w kolejce do lekarza. IKP umożliwi 
też złożenie w formie elektronicznej oświadczeń, 
m.in. o wyrażeniu zgody na świadczenie zdrowot-
ne czy o upoważnieniu innej osoby do uzyskania 
informacji o naszym stanie zdrowia. Pilotaż ma 
ruszyć w maju tego roku.

Rusza informacja senioralna

Od kwietnia samorząd województwa uruchomi pięć punktów informacyjnych, 
w których seniorzy i ich opiekunowie mogą uzyskać informacje o formach wspar-
cia, pomocy środowiskowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej 
i sportowej oraz infrastrukturze senioralnej. Pracownicy RCIS będą do dyspozycji 
w: Inowrocławiu, w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 w Zarządzie 
Rejonowym PCK w Inowrocławiu, Aleja Okrężna 79; Grudziądzu, w każdy wtorek 

w godz. od 9.00 do 13.00 w Oddziale Rejonowym PCK w Grudziądzu, ul. Dąbrow-
skiego 11-13; Bydgoszczy, w każdą środę w godz. od 9.00 do 13.00 w Kujawsko-

Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Bydgoszczy, ul. Dra E. Warmińskiego 10; 

Włocławku, w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00 w Oddziale Rejonowym 

PCK we Włocławku, ul. Zduńska 14; Toruniu, w każdy piątek w godz. od 9.00 do 

13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkie-

wiczówny 93. Można też skorzystać z telefonu informacyjnego Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej 56 657 14 69 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, 

we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.
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Rzepak rośnie w siłę
RYNEK  Śruta rzepakowa jest promowana w kraju jako prze-
ciwwaga dla śruty sojowej. Na korzyść tej pierwszej przemawia 
przede wszystkim cena. W ubiegłym roku wyprodukowano re-
kordową ilość pasz rzepakowych 

O 60 tys. ton w stosunku do 
2016 roku wzrosła produkcja pasz 
rzepakowych w firmach zrzeszo-
nych w Polskim Stowarzyszeniu 
Producentów Oleju. W 2017 roku 
na rynek trafiło 1,5 mln ton tego 
typu pasz. Prawie 600 tys. ton 
powędrowało na eksport. Obec-
nie trwają prace nad wprowa-
dzeniem kampanii edukacyjno-
informacyjnej pod patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi. Ma ona zachęcać rolników 
do stosowania pasz białkowych 
z rzepaku. 

Polska ma ogromny poten-
cjał produkcji pasz rzepakowych. 
Co roku uprawia się niemal 900 
tys. hektarów rzepaku. Jednocze-
śnie zapotrzebowanie na pasze 
jest tak duże, że gdyby wszyscy 
hodowcy przerzucili się na śrutę 
rzepakową, to cała polska pro-
dukcja mogłaby nie wystarczyć.

Obecnie rolnicy mają więk-
sze zaufanie do śruty sojowej. 
Stanowi ona połowę wszystkich 
pasz wysokobiałkowych w Pol-
sce. Prawdopodobnie pozostanie 
głównym komponentem żywie-
nia do 1 stycznia 2024 roku. To 
wtedy planowane jest wejście 
w życie projektu zakazującego 
stosowania w żywieniu zwierząt 
pasz z udziałem GMO.  

(pw)

Strefy coraz bliżej
50 km dzieli granice naszego województwa od gra-
nic obszaru ochronnego, związanego z afrykańskim 
pomorem świń. Liczba stwierdzanych przypadków 
choroby rośnie.

ASF

W związku z rozwojem ASF, 
na terenie całego kraju wpro-
wadzono zasady bioasekuracji. 
Służby weterynaryjne wyzna-
czają trzy rodzaje stref: obszary 
zagrożenia, obszary z ogranicze-
niami i obszary ochronne. Ob-
szar zagrożenia oznaczany jest 
kolorem niebieskim, dotyczą go 
największe obostrzenia. Kolejna 
jest strefa z ograniczeniami – 
tzw. strefa czerwona. Najbliżej 
naszych granic jest strefa żółta 
– ochronna. Jej granica przebiega 
na południe od Płocka. W strefie 
tej przesyłka świń do innych go-
spodarstw albo do rzeźni musi 
być zaopatrzona w świadectwo 
zdrowia, wystawione przez urzę-
dowego lekarza weterynarii (nie 

wcześniej niż 24 godziny przed 
wysyłką). Ograniczony jest także 
wywóz świń za granicę. By móc 
go przeprowadzić, należy spełnić 
następujące wymagania: świnie 
muszą przebywać w gospodar-
stwie co najmniej 30 dni bezpo-
średnio przed przemieszczeniem 
lub od urodzenia; w ciągu 15 dni 
przed przemieszczeniem mają 
uzyskać ujemny wynik w bada-
niu na obecność ASF; dobę przed 
przemieszczeniem zwierzęta 
musi przebadać urzędowy lekarz 
weterynarii. 

Choroba obecna jest w oko-
licach Warszawy i przekroczyła 
poważną zaporę, jaką stanowi 
Wisła. 

(pw)

Nagroda dla agregatu
Agregat talerzowy z siewnikiem firmy Agro-Tom 
otrzymał tytuł „Maszyna Rolnicza Roku 2017” w kate-
gorii krajowej.

Mechanizacja

Nagrody rozdano podczas 24. 
Międzynarodowych Targów Tech-
niki Rolniczej Agrotech w Kiel-
cach. Polskie przedsiębiorstwo 
stawia na innowacje. Posiada 
własne biuro konstruktorskie. 
Już wcześniej w tym roku agre-
gat talerzowy z siewnikiem zyskał 
uznanie na innej imprezie rolni-
czej – targach Polagra Premiery 
2018. 

Agregat służy do podorywek 
oraz do uprawy i doprawiania 

roli. Jest wyposażony w dwa rzę-
dy talerzy, hamulce pneumatycz-
ne, wózek z dyszlem, przednie 
koła kopiujące, piasty bezobsłu-
gowe, kroje talerzowe, zgrzebło 
wyrównujące, wały doprawiające. 
Ma hydrauliczną regulację głębo-
kości pracy. 

W Kielcach przyznano także 
tytuł maszyny roku sprzętowi za-
granicznemu. Otrzymał go ciągnik 
Case IH Maxxum Multicontroller.

(pw)

Hodowla

Powrót do owiec
W naszym województwie hodowanych jest ponad 
10 tysięcy owiec. W całym kraju jest ich 260 tysięcy. 
Pogłowie tych zwierząt powoli rośnie. Czy zwiastuje 
to renesans owczarstwa?

Na temat hodowli owiec 
i kóz dyskutowano 16 marca 
podczas konferencji w Mini-
kowie, zorganizowanej przez 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. O ile 
wielu rolników kojarzy rasę 
gęsi kołudzkiej, mniejsze grono 
mieszkańców wsi wie, że istnieje 

owca merynos kołudzki. Wyho-
dowana w Kołudzie rasa różni 
się od tradycyjnych owiec, zna-
nych z wyjazdów w góry. Wełna 
merynosów jest brązowa, siwa, 
aż do czarnej. Druga odmiana, 
nad którą trwają prace, to plen-
no-mleczna owca kołudzka. Ba-
daczom podczas tworzenia jej 

przyświecały dwie idee. Pierw-
sza, to uzyskanie wysokiej plen-
ności, a druga – wysoka mlecz-
ność, by hodowla opłacała się 
na terenach nizinnych. 

W przyfermowej przetwórni 
w Kołudzie są wytwarzane pro-
dukty nabiałowe pochodzące od 
tamtejszych owiec, np. bundz, 
bryndza, sery podpuszczkowe, 
solankowe, dojrzewające oraz 
jogurt naturalny. 

Obecnie hodowla owiec na 
nizinach jest nastawiona głów-
nie wytwarzanie produktów 
ekologicznych. 

(pw)

Uprawa

Chcą dłuższego okienka
Trwa batalia o to, by w wyjątkowych przypadkach można było wydłużyć termin 
stosowania naturalnych nawozów na polach. Ma to związek z ubiegłorocznymi 
zbiorami m.in. kukurydzy, które uniemożliwiły rolnikom wykonanie tych pod-
stawowych zabiegów agrotechnicznych.

Okienko, w którym niedo-
zwolone jest stosowanie nawo-
zów naturalnych na polu, roz-
poczyna się z końcem listopada 
i kończy ostatniego dnia lutego. 
W ubiegłym roku kapryśna po-
goda uniemożliwiła nawożenie. 
Środowiska rolnicze zaczęły 
więc domagać się wydłużenia 

czasu na wykonanie tych zabie-
gów. 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi już zwróciło się 
do ministra ds. gospodarki wod-
nej, by ten rozważył, czy da się 
uregulować zasady stosowania 
nawozów w nadzwyczajnych 
warunkach pogodowych.

Brak nawozu na polu to tyl-
ko połowa problemu. Drugą jest 
nadwyżka nawozu w gospodar-
stwie. Resort rolnictwa propo-
nuje, by był on wykorzystywa-
ny w biogazowniach. Najbliższa 
biogazownia mieści się w Rypi-
nie.

(pw)

Rynek

Lepsze „weselsze” jaja
Wiele wskazuje, że producenci jaj powinni szykować się na poważne zmiany. 
Konsumenci mówią „nie” jajom z chowu klatkowego.

Na sklepowych półkach ceny 
jaj różnią się w zależności od 
sposobu hodowli. Najdroższe są 
jajka z wolnego wybiegu, naj-
tańsze – z chowu klatkowego. 
Kolejne sieci i firmy wycofują się 
z kupowania tych ostatnich. Od 
stycznia to grono powiększyło 
się. 

Jaja z chowu klatkowego po-

siadają oznaczenie „3” na począt-
ku kodu, który jest na nie nano-
szony. Obecnie tylko nieco ponad 
10 proc. kur niosek w Polsce nie 
żyje w klatkach. To dane Stowa-
rzyszenia „Otwarte klatki”. A np. 
w Austrii bardzo trudno zna-
leźć rodzime jajka z ferm klat-
kowych. Należy się spodziewać 
wzrostu liczby ferm, w których 

drób utrzymywany jest w cho-
wie ściółkowym. 

W minionym roku polskie 
jajka trafiały głównie do Nie-
miec i Holandii. Miało to związek 
z aferą ze stosowaniem niele-
galnych substancji na holender-
skich fermach. W efekcie eksport 
jaj do Niemiec podwoił się. 

(pw)
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Wielkanocne zwyczaje
TRADYCJE  Wielkanoc to najważniejsze święto w kulturze chrześcijańskiej. Trzeba się do niego 
przygotować i odpowiednio je celebrować

Święto Wielkiej Nocy jest pa-
miątką Zmartwychwstania Chry-
stusa. Początkowo obchodzono 
je w dniu żydowskiej Paschy, a od 
soboru w Nicei w 325 roku przypa-
dają w pierwszą niedzielę wiosen-
nej pełni księżyca, czyli między 21 
marca a 25 kwietnia. 

Wielkanoc poprzedzona jest 
tzw. Wielkim Tygodniem, który 
rozpoczyna się Niedzielą Palmową. 
Ten dzień symbolizuje wjazd Chry-
stusa do Jerozolimy. Należy wtedy 
udać się do kościoła, by poświęcić 
tzw. palemkę. W dawnych czasach 
używano gałązek wierzby, a nie-
dziela była nazywana wierzbową. 
Poświęconą palmę często wiesza-
no za obrazem lub nad drzwiami 

i miała ona chronić budynki przed 
burzami.

Następnym ważnym dniem 
Wielkiego Tygodnia jest Wielka Śro-
da. W tym dniu młodzież po całej 
wsi ciągała drewnianą kukłę Juda-
sza, a każdy chętny mógł ją obrzu-
cać kamieniami. Na zakończenie 
kukła była topiona w pobliskiej 
rzece.

W Wielki Czwartek w kościele 
katolickim rozpoczyna się triduum 
paschalne. Z ołtarza w kościele zni-
kają wszelkie przedmioty, a dzwo-
ny milkną aż do czasu zmartwych-
wstania Chrystusa. Wiernych do 
kościoła wzywają tzw. drewniane 
kołatki. Na mszy księża obmywają 
stopy dwunastu mężczyznom na 

znak ostatniej wieczerzy Chrystusa 
z apostołami.

Wielki Piątek to drogi krzyżo-
we, podczas których ciało Chry-
stusa składane jest do grobu. 
Obowiązuje wtedy ścisły post. To 
również „pogrzeb żuru i śledzi” 
– dawniej tego dnia spożywano 
tylko żur i śledzie, a resztki zako-
pywano w specjalnie wykopanym 
dole (w niektórych rejonach śledzie 
przybijano do drzewa). Dodatkowo 
garnek z popiołem zasypywano, co 
miało symbolizować koniec smut-
ku i nadejście radości. W kościele 
odbywały się całonocne czuwania 
z udziałem harcerzy i strażaków.

Wielka Sobota zwiastuje czas 
święcenia pokarmów, ale nie tyl-
ko. Święcony jest również ogień, 
woda i ciernie. Zapala się paschał, 
czyli wielką świecę, która płonie aż 
do końca świąt. Najważniejsza jest 
jednak święconka.

Co jest w koszyczku? Baranek 
– symbol zmartwychwstania Jezu-
sa; jajka – symbol rodzącego się ży-
cia; chleb – utożsamiany z ciałem 
Chrystusa, symbol dobrobytu i po-
myślności; chrzan – jako symbol 
męki Chrystusa; sól – czyli istota 
prawdy; ser – czyli symbol pojed-
nania człowieka z naturą; babka – 

O G Ł O S Z E N I E

symbol naszych umiejętności.
W niedzielę wstajemy wcze-

śnie rano i udajemy się na mszę re-
zurekcyjną. Po powrocie do domu 
siadamy do śniadania wielkanoc-
nego. Stół winien być przykryty 
białym obrusem i udekorowany 
liśćmi bukszpanu. Na środku ma 
stać baranek na łączce z rzeżuchy. 
Rzeżucha symbolizuje siły witalne 
i rodzące się życie. Nie powinno 
zabraknąć naszej święconki, którą 
się dzielimy z domownikami. Kolor 
pisanek też ma znaczenie: czerwo-
ny to barwa krwi przelanej przez 
Chrystusa, fioletowy oznacza Wiel-
ki Post, kolor zielony, żółty i brązo-
wy oznaczają radość. 

Na stole wielkanocnym trady-
cyjnie znajduje się biała kiełbasa, 
chrzan, pieczone mięso. Oczywi-
ście nie powinno zabraknąć żurku. 
Podstawowe składniki żurku to: 
1,5 litra wywaru z białej kiełbasy, 
1,2 litra zakwasu na żurek, 0,5 ki-
lograma białej kiełbasy, 100 gram 
wędzonego boczku, 1 szklanka 
śmietany kremówki i jedna łyżka 
mąki. To wszystko gotujemy przez 
około 30 minut, odpowiednio mie-
szając składniki.

Zwieńczeniem posiłku są do-
mowe ciasta, czyli babki i mazurki.

Po śniadaniu dzieci rozbiegają 
się po całym domu, szukając tzw. 
zajączków. Są to ukryte przez do-
rosłych drobne upominki dla naj-
młodszych, chociaż nie tylko. 

Drugi dzień świąt to lany po-
niedziałek. Symbolizuje przebu-
dzenie się do życia. W tym dniu 
obmywamy się z zimowego brudu. 
Polewanie ma zapewnić pannom 
szybkie zamążpójście. 

Kilka słów na temat wielka-
nocnych tradycji w innych krajach 
europejskich. Austria stawia na 
szukanie wielkanocnego zajączka 
przez dzieci. W Wielkim Tygodniu 
odbywają się misteria pasyjne 
i wystawiane są szopki wielkanoc-
ne, a na ulicach słychać drewniane 
kołatki. Hiszpanie obchodzą święta 
w ciszy i spokoju, chociaż można 
spotkać rejony, gdzie na ulicach są 
wystawiane scenki z życia Chrystu-
sa. Bułgaria celebruje cały Wielki 
Tydzień. Tam tradycją jest stukanie 
się jajkami między bliskimi. 

Jak widać, tradycje wielkanoc-
ne są różne w zależności od kraju. 
Wspólnym mianownikiem są pi-
sanki i rytuały religijne.

(maw)
fot. pixabay
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 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne ogłosiło konkurs pod hasłem „Dzieło roku”, 

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

 Wąbrzeźno
 6 kwietnia o 17.00 w WDK aktorzy Teatru Objazdowego Pomarańczowy 

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

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

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

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

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych 
miłośników amatorskiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji 
filmu nie może przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator 
może wyrazić zgodę na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, należy nadsyłać 
do 27 sierpnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. 
Można zgłosić maksymalnie dwie produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród 
finansowych i rzeczowych.                                                                 oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Park z Rydygierem
REGION  Samorząd województwa chce stworzyć nowy park 
krajobrazowy – Góry Łosiowe. Chodzi o cenny przyrodniczo 
nadwiślański teren w gminach Grudziądz i Rogóźno, związany 
z postacią prof. Ludwika Rydygiera

– Parki krajobrazowe to na-
sze wielkie bogactwo, nie tylko 
przyrodnicze, ale również kulturo-
we, bo na tych atrakcyjnych tury-
stycznie i rekreacyjnie obszarach 
znajdziemy mnóstwo cennych 
pamiątek historii i dziedzictwa 
materialnego. Tak jest również 
w przypadku projektowanego Par-
ku Krajobrazowego Góry Łosiowe, 
gdzie znajdują się obiekty zwią-
zane z wybitnym polskim chirur-
giem, profesorem Ludwikiem Ry-
dygierem – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Park powstanie przy północnej 

granicy województwa, na obszarze 
4,8 tys. ha. Chodzi o urozmaicony 
krajobrazowo teren polodowco-
wy – pokrytą najlepiej zachowa-
nym w kraju polem wydmowym 
wysoczyznę morenową, rozległy 
kompleks leśny i położone w bez-
pośrednim sąsiedztwie Wisły mię-
dzywale, terasę zalewową rzeki 
i dno doliny Wisły i Osy. 

– Występuje tu 119 gatunków 
ptaków, kilkadziesiąt gatunków 
ryb, spotkamy też między innymi 
kumaki nizinne, żaby jeziorkowe 
i ropuchy zielone. To także kory-
tarz migracyjny łosi. W granicach 

parku znajdują się 54 pomniki 
przyrody – tłumaczy Beata Krze-
mińska, rzecznik prasowa Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu. 

Na terenie projektowanego 
parku znajdziemy też świadec-
twa bogatej historii i kultury. We 
wsi Dusocin urodził się światowej 
sławy chirurg prof. Ludwik Rydy-
gier, ruiny jego domu rodzinnego 
zachowały się do dziś. Są też ślady 
osadnictwa olęderskiego, miejsca 
pamięci narodowej, stanowiska 
archeologiczne oraz charaktery-
styczne cechy architektury wiej-
skiej: budownictwo drewniane 
i zabudowy z kamieni polnych.

Park Krajobrazowy Góry Ło-
siowe zostanie utworzony na mocy 
uchwały sejmiku województwa, po 
uzgodnieniu jej kształtu z samo-
rządami lokalnymi z tego obszaru 
oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy. 

– Na ostatniej sesji sejmiku 
radni uchwalili projekt dokumen-
tu – dodaje Krzemińska. – Park 
powstanie po wydzieleniu jego ob-
szaru z części istniejących już na 
tym terenie form ochrony przyro-
dy. Będzie funkcjonował w ramach 
podległego marszałkowskiej admi-
nistracji Zespołu Parków Krajobra-
zowych Chełmińskiego i Nadwi-
ślańskiego.

Będzie to dziesiąty park kra-
jobrazowy w województwie ku-
jawsko-pomorskim. Działają już: 
Wdecki Park Krajobrazowy, Brod-
nicki Park Krajobrazowy, Gosty-
nińsko-Włocławski Park Krajo-
brazowy, Górznieńsko-Lidzbarski 
Park Krajobrazowy, Krajeński Park 
Krajobrazowy, Nadgoplański Park 
Tysiąclecia, Tucholski Park Kra-
jobrazowy oraz Zespół Parków 
Krajobrazowych Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego.

oprac. (ToB), fot. 
commons.wikimedia.org

Portret Ludwika Rydygiera z asystentami (Leon Wyczółkowski)
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Elif odc. 213 - serial
06:45 Komisariat odc. 48 - serial 
07:15 Komisariat odc. 49 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 134 - serial
10:10 Klan odc. 3286
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:10 Doktor Quinn odc. 12 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Jezioro Bodeńskie 
 - ostoja dzikiej przyrody - fi lm 
13:45 Elif odc. 214 - serial 
14:45 Korona królów odc. 50 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 19 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3287
18:30 Korona królów odc. 51 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 243 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 67
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 5
23:50 Ocaleni odc. 2 
00:45 Wojskopolskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 187 - serial 

06:25 Szpital odc. 284 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 3 - serial 

08:20 Przepis na życie

  odc. 4 s. 2 - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 12 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 559 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 4 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 458 - serial 

14:55 Szpital odc. 285 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 1 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 13 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 560 - serial 

20:00 Tower Heist. Zemsta cieciów 

 - komedia

22:15 Lucyfer odc. 5 s. 2 - serial 

23:15 American Horror Story: Asylum 

 odc. 5 s. 2 - serial 

00:15 Nebraska - komediodramat 

06:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 18 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków 
 odc. 1 s. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 25 s. 3 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 6 
 - serial
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 79 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 80 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 1 s. 4 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 3 s. 6 
 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 107 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 171
15:00 Detektywi w akcji odc. 108 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 70
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 71
18:00 Policjantki i policjanci odc. 382 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 383 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 172 - serial 
21:00 Reakcja łańcuchowa - thriller
23:20 Królestwo węża - fi lm
01:05 Anthony Bourdain: 
 Bez rezerwacji odc. 9 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 257 s. 3 
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 24 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 3 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 22 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 22 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 4 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
20:00 Zakonnica w przebraniu 
 - komedia
22:00 Skok na kasę - komedia
00:10 Striptiz - fi lm

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy odc. 69 

08:45 Informacje kulturalne  

09:10 Brzezina - dramat

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 1 - serial 

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Powinowactwo - dramat 

13:40 Zawieście czerwone latarnie 

 - dramat 

15:55 Chuligan literacki odc. 73 

16:30 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat 

18:25 MappaMundi - fi lm 

19:15 Madame Tutli-Putli - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Rozstanie - dramat 

22:20 Scena klasyczna odc. 13

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 103

23:20 Sól Ziemi - fi lm 

01:10 Rzecz Polska odc. 4

03:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 3 - serial 
06:50 Był taki dzień odc. 516
06:55 Proces Szesnastu - fi lm
07:35 Elegia na śmierć Roja - fi lm
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55
08:45 Misja Gryf odc. 17
09:20 Pogranicze w ogniu 
 odc. 13 - serial
10:20 Parafi a z sercem odc. 167
10:45 Jak było? odc. 3
11:25 Flesz historii 
11:40 Kryptonim „Muzeum” 
 - Szlak Armii Krajowej 
 odc. 1 - fi lm
12:00 Rachela na Dworcu Gdańskim 
 - fi lm
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 135
13:50 Sensacje XX wieku odc. 84
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 96 - serial 
14:55 Filmowa kontrabanda 
15:25 Sprawiedliwi wśród nas 
 odc. 4 - serial 
15:55 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 2
16:35 Poświęcając życie prawdzie - fi lm 
17:25 Taśmy bezpieki odc. 44 
17:55 Czarne chmury odc. 3 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 137 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 138 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 1 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu 
 odc. 14 - serial
22:45 Spór o historię odc. 172 
23:30 Egzekucja - fi lm 
00:30 Powrót Odysa odc. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia  
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:30 Msza Święta Krzyżma Świętego 
 z Watykanu 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 5 - fi lm 
13:45 Serce i oblicze Boga - fi lm 
14:00 Apostoł Piotr 
 - Ostatnia Wieczerza - dramat 
15:35 Ojcze przebacz im 
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 Grunt to droga odc. 4 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Ziemia mojego Zbawiciela 
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery 
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 20 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Wielki Czwartek - fi lm 
21:15 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Poznajemy Biblię. Gdzie żył 
 i nauczał Jezus Chrystus 
22:35 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 701 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 5 
07:20 Na sygnale odc. 23 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie odc. 19
11:25 Rodzinka.pl odc. 52 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1833 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 105 - serial 
13:55 Zakupy pod kontrolą odc. 1
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 701 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 80 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
19:05 Na sygnale odc. 24 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1833 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1834 - serial 
21:20 The Good Doctor odc. 16 - serial 
22:10 Zawód: Amerykanin 
 odc. 4 - serial
22:55 Klient - fi lm
01:00 Dotyk miłości - melodramat

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 16 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2217

10:55 Ukryta prawda odc. 883 - serial

12:00 Szkoła odc. 535 - serial

13:00 19+ odc. 236 - serial

13:30 Szpital odc. 772 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 536 - serial 

16:30 19+ odc. 237 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 884 - serial 

18:00 Szpital odc. 773 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 136

19:50 Uwaga! odc. 5264

20:10 Doradca smaku odc. 17 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2654 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 140

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 17 

22:35 Last Minute - komedia 

00:15 Willow - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 650 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 
392 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 393 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 5 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 738 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 129 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 775 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2662 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 821 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3603
16:30 Na ratunek 112 odc. 204 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 194 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2663 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 514 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 111 
21:10 Przyjaciółki odc. 127 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 2 
23:20 Miłość w Seattle - melodramat
01:50 0-1-0 - fi lm 

22:15 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:55 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

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

Pracownicy ochrony pewnego apartamentowca, 
położonego w okolicach nowojorskiego Central 
Parku, dowiadują się, że zostali oszukani przez 
pracodawcę. Odkładane przez nich na emeryturę 
oszczędności zostały zdefraudowane. Postanawiają 
zemścić się na oszuście.

Po śmierci żony Burke postanawia napisać 
książkę o radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby. 
Poradnik, który ma być rodzajem autoterapii, 
staje się bestsellerem. Wkrótce mężczyzna jest 
rozchwytywanym specjalistą. Obowiązki zawodowe 
sprawiają, że trafi a do Seattle.

„Miłość w Seattle”
(2009r.) Polsat 23:20

„Zemsta cieciów”
(2011r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

05:50 Elif odc. 214 - serial
06:50 Komisariat odc. 50 - serial 
07:15 Komisariat odc. 51 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Dookoła świata odc. 4
09:15 Ojciec Mateusz odc. 243 - serial
10:10 Klan odc. 3287
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:10 Doktor Quinn odc. 13 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Wójt Roku 2017 
12:45 Głos Dunaju - fi lm 
13:45 Elif odc. 215 - serial 
14:45 Korona królów odc. 51 - serial
15:15 Alarm! odc. 24
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 20 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Leśniczówka odc. 9 - serial 
17:55 Leśniczówka odc. 10 - serial 
18:20 Leśniczówka odc. 11 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 „Polskie pieśni pasyjne”. Rodzina 
rodzinie. Pomoc dla Aleppo 
20:55 Droga Krzyżowa z udziałem 
papieża Franciszka - transmisja 
 z Watykanu 
22:40 Chrześcijanie w Syrii 
23:00 Barabasz - fi lm 
01:25 Faustyna - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 188 - serial 

06:25 Szpital odc. 285 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 4 - serial 

08:20 Przepis na życie odc. 5 s. 2 

 - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach odc. 13 

 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 560 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 5 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 459 - serial 

14:55 Szpital odc. 286 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 3 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 6 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 14 

 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 561 - serial 

20:00 Piramida strachu - fi lm 

22:25 Pearl Harbor - dramat 

02:00 Lucyfer odc. 5 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 19 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 1 s. 4 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 s. 6 
 - serial
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 18 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 19 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 s. 4 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 s. 6 
 - serial 
13:00 Galileo odc. 670
14:00 Galileo odc. 671
15:00 Detektywi w akcji odc. 109 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 72 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 73 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 383 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 384 
 - serial 
20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni 
 - fi lm 
22:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 169 - serial
23:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 170 - serial
00:30 Maszyna - thriller

06:00 To moje życie! odc. 258 s. 3 
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 25 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach odc. 4 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 9 s. 3 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 22 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 22 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 5 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
20:00 Wybuchowa para - komedia
22:05 Umysł przestępcy - dramat 
00:35 Krytyczna decyzja - fi lm

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:10 Mini wykłady o maxi sprawach 
 odc. 1 
08:35 Informacje kulturalne 
09:00 Prymas. Trzy lata z tysiąca 
 - dramat
11:00 Rodzina Połanieckich odc. 2 
 - serial 
12:25 Studio Kultura - rozmowy 
12:35 Którędy po sztukę odc. 41 
12:50 Krzysztof Penderecki 
 „Powiało na mnie morze snów 
 - Pieśni zadumy i nostalgii” 
14:00 Oczy mojego ojca - fi lm 
14:40 Rzecz Polska odc. 4
15:00 Pegaz odc. 66
16:05 Siekierezada - fi lm 
17:35 Videofan odc. 84
17:55 - fi lm - fi lm 
18:35 W międzyczasie - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do Transmisji „Via Crucis” 
 Pawła Łukaszewskiego 
 z Opery Wrocławskiej 
20:10 Transmisja „Via Crucis” 
 Pawła Łukaszewskiego 
 z Opery Wrocławskiej 
21:20 Wstęp do fi lmu odc. 84
21:30 Proces Joanny d’Arc - dramat 
22:40 Tygodnik kulturalny 
23:25 Dziennik fi lozofa odc. 104
23:40 Rozstanie - dramat
01:50 Krzysztof Penderecki 
 „Powiało na mnie morze snów 
 - Pieśni zadumy i nostalgii” 

06:50 Był taki dzień odc. 517
07:00 Poświęcając życie prawdzie - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 56
08:35 Smak tradycji odc. 11
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 14 
 - serial
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 14 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 31 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 44
11:50 On wierzył w Polskę - fi lm 
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:20 Sensacje XX wieku odc. 137
13:45 Sensacje XX wieku odc. 138
14:15 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 3
14:50 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 5 - fi lm 
16:00 Faustyna - fi lm
17:20 Parafi a z sercem odc. 168
17:50 Czarne chmury odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 130 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 131 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 31
20:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 2 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 15 
 - serial
22:45 Popiełuszko. Wolność jest w nas 
 - fi lm
01:25 Szerokie tory odc. 87

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Męka Pańska w Avili według 
 św. Jana - fi lm 
09:30 Serce i oblicze Boga - fi lm
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Droga Krzyżowa z Ojcem 
 Świętym Janem Pawłem II. 
 Koloseum 2005 - fi lm 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Misterium muzyczne 
 Droga Krzyżowa 
14:00 Cuda Jezusa odc. 35 - serial 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 „Krzyżu Święty, nade wszystko!” 
 - historia krzyża 
 św. Jana Pawła II - fi lm 
17:00 Liturgia Wielkiego Piątku 
 z Bazyliki Świętego Piotra 
 w Watykanie 
19:20 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 23 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Wielki Piątek - fi lm 
21:15 Droga Krzyżowa 
 z rzymskiego Koloseum 
 pod przewodnictwem 
 Ojca Świetego Franciszka 
22:45 Głos serca odc. 7 - serial 
23:25 Kartka z kalendarza 
23:30 Największy dar odc. 1

06:05 Za marzenia odc. 5 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 4 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 24 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie odc. 20
11:25 Na sygnale odc. 25 - serial 
11:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1834 - serial 
12:25 Taggart - western 
13:55 Coś dla Ciebie odc. 143 
14:25 Magiczne wrzosowiska - fi lm 
15:20 Kangurek Joey - fi lm 
17:00 Wielki Piątek - nabożeństwo 
 w Świdnicy 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Na sygnale odc. 25 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 26 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1834 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1835 - serial 
20:45 Zostań, jeśli kochasz 
 - melodramat
22:35 Żyć nie umierać - dramat 
00:05 Klient - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2218

10:55 Ukryta prawda odc. 884 - serial

12:00 Szkoła odc. 536 - serial

13:00 19+ odc. 237 - serial

13:30 Szpital odc. 773 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 537 - serial 

16:30 19+ odc. 238 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 885 - serial 

18:00 Szpital odc. 774 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy - wiem czym 

oddycham odc. 137

19:50 Uwaga! odc. 5265

20:00 Avengers: Czas Ultrona - fi lm 

23:00 Wyścig po życie - fi lm

00:55 Góra czarownic - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 651 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 394 
 - serial 
09:30 SuperPies odc. 4
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 6 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 739 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 130 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 776 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2663 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 822 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3604
16:30 Na ratunek 112 odc. 205 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 195 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2664 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 515 
 - serial 
20:10 Zmartwychwstały - dramat 
22:40 Ja, robot - fi lm 
01:20 Wyatt Earp: Zemsta - western 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw

11:00 Rodzina 
Połanieckich

08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Brent Magna miał wielki talent. Niestety, 
zaprzepaścił szansę na karierę w rajdach 
samochodowych. Wraz z żoną Leanne wiedzie 
spokojne życie. Pewnego dnia wszystko się 
zmienia. Jego ukochana zostaje uprowadzona. 
Porywacz kontaktuje się z nim i proponuje układ.

Tajny agent Roy Miller czeka na samolot do Bostonu. 
Na lotnisku wpada mu w oko atrakcyjna blondynka 
June Havens. Mężczyzna postanawia zawrzeć z nią 
znajomość. Przy wejściu na pokład okazuje się, że 
June nie może lecieć tym rejsem. Zostaje odesłana 
do poczekalni. 

„Wybuchowa para”
(2010r.) TV Puls 20:00

„Wyścig po życie”
(2013r.) TVN 23:00
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20:25 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3285 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Samotny w sercu dżungli - fi lm 
08:00 Rok w ogrodzie 
08:20 Rok w ogrodzie extra 
08:50 Studio Raban odc. 23 
09:20 Rodzinny ekspres odc. 26
09:45 Wielkanoc polska odc. 12
09:55 Biały Kieł II 
 - legenda białego wilka 
 odc. 2 s. 1 - fi lm 
11:50 Madeline - komedia 
13:25 Okrasa łamie przepisy odc. 177
14:05 Ojciec Mateusz odc. 243 - serial
14:55 Wojenne dziewczyny odc. 14 
 - serial
15:55 Korona królów odc. 48 - serial
16:25 Korona królów odc. 49 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Wielkanoc polska odc. 12
17:40 Piosenka Grace - dramat 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Orędzie arcybiskupa 
 Grzegorza Rysia na Wielkanoc 
20:25 Komisarz Alex odc. 135 - serial 
21:25 Zabić Jezusa - dramat 
23:40 Dwie prawdy - thriller
01:20 Tato - dramat 

05:40 Ukryta prawda odc. 189 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Zaklinaczka duchów odc. 1 

 - serial 

09:50 Zaklinaczka duchów odc. 2 

 - serial 

10:50 Zaklinaczka duchów odc. 3 

 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 2 s. 2 

 - serial 

12:55 Przepis na życie odc. 3 s. 2 

 - serial 

13:50 Przepis na życie odc. 4 s. 2 

 - serial 

14:50 Wpuszczony w kanał - fi lm 

16:40 Goonies - fi lm 

19:00 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

21:15 Miłość na zamówienie - komedia 

23:20 Świadek - fi lm

01:45 Darknet: Drugie dno Internetu 

 - fi lm 

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 17 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 18 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 20 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 3 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial 
08:55 Kudłaty zaprzęg - fi lm 
10:40 Policjantki i policjanci odc. 380 
 - serial
11:40 Policjantki i policjanci odc. 381 
 - serial
12:40 Policjantki i policjanci odc. 382 
 - serial
13:50 STOP Drogówka odc. 172
14:50 Jaś Fasola odc. 14 - serial 
15:30 Tarzan II odc. 2, - fi lm 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 383 
 - serial
18:00 Policjantki i policjanci odc. 384 
 - serial
19:00 Galileo odc. 672 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 10 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 171 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 172 - serial
23:00 Detoks - thriller
01:05 Z piekła rodem - thriller

06:00 Skorpion odc. 25 s. 2 - serial

06:50 Taki jest świat odc. 52 s. 3

07:30 Tajemnice medyczne odc. 15 

 - serial 

08:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 60 s. 2 - serial 

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 61 s. 2 - serial 

10:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 62 s. 2 - serial 

11:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 63 s. 2 - serial 

12:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 64 s. 2 - serial 

13:30 Moja dziewczyna 

 - komediodramat 

15:35 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

17:55 Zakonnica w przebraniu 

 - komedia

20:00 Noe: Wybrany przez Boga - fi lm 

22:55 Szybcy i martwi - western 

01:00 Na jedwabnym szlaku - serial 

08:00 W pustyni i w puszczy odc. 3 

 - serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Jesteś, który jesteś 

10:20 Polska. Ścieżki tańca - fi lm 

11:25 Odyseja fi lmowa odc. 5 - serial 

12:40 Barwy ochronne - dramat 

14:20 Wydarzenie aktualne 

14:55 Wszyscy mają się dobrze 

 - dramat 

17:10 - fi lm - fi lm 

17:55 Dranie w kinie odc. 22

18:35 Pieśni z dalekiej wyspy 

20:00 Hamlet - dramat 

22:25 Leszek Możdżer 

 & Holland Baroque 

23:50 Kaznodzieja z karabinem - fi lm

02:05 Igła - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 518
06:55 Wszystkie kolory świata odc. 25 
 - serial 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 4
08:20 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 4
08:45 Żegnaj, Rockefeller odc. 9 - serial 
09:25 Żegnaj, Rockefeller odc. 10 
 - serial 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 22
10:30 Strażnicy „Piątej Ewangelii” - fi lm 
11:40 Pompeje: piwnica szkieletów - fi lm 
12:40 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial 
13:40 Szerokie tory odc. 57
14:20 Wielka gra odc. 72
15:20 Spór o historię odc. 172
16:05 Na plebanii w Wyszkowie 1920 
 - fi lm 
17:25 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 68
17:50 U Pana Boga w ogródku odc. 1 
 - serial 
18:40 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial 
19:45 Było, nie minęło - ekstra odc. 5 
20:20 Ekstradycja odc. 7 s. 2 - serial
21:30 Kryptonim „Orędownicy” 
 Studencki Komitet Solidarności 
 - fi lm 
22:25 Tajemnica tajemnic - fi lm 
23:35 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm
00:55 Życie za życie. Maksymilian Kolbe 
 - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Pasja Charlesa Peguy’ego 
 w wykonaniu Haliny Łabonarskiej 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium świętej Anny 
 w La Palud 
09:55 Święty na każdy dzień 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Wielki Tydzień. Zespół Pieśni 
 i Tańca „Śląsk” 
 im. Stanisława Hadyny odc. 1
11:00 Gorzkie żale. 
 Nabożeństwo pasyjne 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sitowiem malowane 
12:50 Święta Barbara - dramat 
14:40 Koncert pasyjny „Śmierć 
 nie kończy, śmierć zmienia” 
15:45 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Pop-oratorium „Twoją 
 na zawsze jestem Panie” 
 w wykonaniu Zespołu Muzyki 
 Sakralnej Lumen 
17:00 Starożytne tajemnice Biblii 
 odc. 5 - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 „Krzyż” - xespół 23 Dni 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:30 Liturgia Wigilii Paschalnej 
 z Bazyliki Świętego Piotra 
 w Watykanie 
23:10 Największy dar odc. 2
23:40 Procesja dziejów 

06:15 Na sygnale odc. 183 - serial 

06:45 Barwy szczęścia odc. 1831 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1832 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 M jak miłość odc. 1361 - serial 

11:55 M jak miłość odc. 1362 - serial 

12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 4 s. 4

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Pewnego razu w Rzymie 

 - komedia 

17:50 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:30 Postaw na milion - kulisy 

18:40 Postaw na milion Teleturniej 

19:35 Lajk! odc. 12

19:55 Kocham Cię, Polsko! 

 - rozgrzewka odc. 5

20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 5 s. 11

21:35 Spectre - fi lm

00:05 Osaczony - thriller

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1063

11:00 Na Wspólnej odc. 2651 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2652 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2653 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2654 - serial

12:50 Diagnoza odc. 6 s. 2 - serial

13:50 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 3

14:50 MasterChef Junior odc. 4 s. 3

16:25 Efekt domina odc. 4 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 17

17:55 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 6 s. 3

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:43 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 138

19:45 Uwaga! odc. 5266

20:00 Kopciuszek - fi lm 

22:15 Królewna Śnieżka i Łowca - fi lm 

00:55 Ile waży koń trojański? - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 My3 odc. 33 

08:00 Mulan - fi lm 

09:55 Makaronowy zawrót głowy odc. 7

10:10 Ewa gotuje odc. 327

10:40 Makaronowy zawrót głowy odc. 8

10:55 Nasz nowy dom odc. 72 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 2

12:55 Top chef odc. 72

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 4

15:45 Kabaret na żywo odc. 34

17:45 SuperPies odc. 5

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 144 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 31 

 - serial 

20:05 Pan Popper i jego pingwiny 

 - komedia 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 82

00:10 Piksele - komedia 

09:50 Zaklinaczka duchów 13:50 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw

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

przepisy

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

Historia życia Jezusa Chrystusa od urodzenia do 
śmierci, ze szczególnym naciskiem na tło historyczne 
i społeczne wydarzenia, na knowania w trójkącie: 
namiestnik rzymski Poncjusz Piłat, tetrarcha Galilei 
i Perei Herod Antypas z ambitną żoną Herodiadą, 
świątynni kapłani na czele z Kajfaszem. 

Ekscytująca i zabawna mieszanka wspaniałych 
przygód, humoru i prawdziwych emocji w tej 
animowanej i unowocześnionej wersji klasycznego 
dzieła, które powstało na podstawie jednej 
z najpopularniejszych chińskich legend.

„Mulan”
(1998r.) Polsat 08:00

„Zabić Jezusa”
(2015r.) TVP 1 21:25



Niedziela, 1 kwietnia 2018

15:55 Korona królów

05:45 Biały Kieł II - legenda białego 
 wilka odc. 2 s. 1 - fi lm
07:35 Wojskopolskie.pl 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Ziarno odc. 655 
09:10 Wielkanoc polska odc. 8
09:25 Historia Zmartwychwstania 
09:45 Wielkanoc polska odc. 11
09:55 Msza święta 
 Zmartwychwstania Pańskiego 
 i błogosławieństwo Urbi et Orbi 
12:35 Chrześcijanie w Syrii 
13:00 Macierzyństwo w świecie 
 zwierząt odc. 3 - serial 
13:55 Wielkanoc polska odc. 10
14:05 Robinson Crusoe - fi lm 
15:40 Wielkanoc polska odc. 7
15:55 Korona królów odc. 50 - serial
16:25 Korona królów odc. 51 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Korona królów odc. 52 - serial 
18:55 Korona królów odc. 53 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 15 - serial 
21:10 Rolnik szuka żony 
22:15 The Wall. Wygraj marzenia 
23:20 Starsza pani musi zniknąć 
 - komedia 
01:05 Dla niej wszystko - dramat 

06:00 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial 

07:25 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

07:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial 

08:25 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial 

08:50 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial 

09:25 Aladyn i król złodziei - fi lm 

11:00 Galileo odc. 671

12:00 Galileo odc. 672

13:00 Mali agenci. 

 Wyścig z czasem 4D - fi lm 

14:55 Od sklepowej do królowej 

 - komedia 

16:50 Reakcja łańcuchowa - thriller

19:00 Galileo odc. 673 

20:00 Wyścig szczurów - komedia 

22:15 Helikopter w ogniu - dramat 

01:30 Anioł śmierci - fi lm

06:00 Skorpion odc. 1 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 8 s. 2 - serial 

09:00 Ostatni smok - fi lm 

10:05 Alvin i wiewiórki II - fi lm 

11:50 Kamienne serce odc. 11 - fi lm 

13:35 Deszczowa wróżka - fi lm 

15:40 Piękna i bestia - fi lm 

17:50 Wybuchowa para - komedia

20:00 Gladiator - dramat 

23:05 Dziewiąty legion - fi lm 

01:25 Uwikłana odc. 4 - serial 

08:00 W pustyni i w puszczy 

 odc. 4 - serial 

09:05 Ocaleni przez Chopina - fi lm 

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 230 

10:35 Skarby króla Salomona - fi lm 

12:35 Ja gorę! - komedia 

13:05 Chuligan literacki 

13:40 Fortepian Chopina - fi lm 

14:00 Warszawski Fortepian Chopina 

15:05 84 Charing Cross Road - fi lm 

16:55 Rzecz Polska odc. 5

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Awatar, czyli zamiana dusz - fi lm 

19:20 Słońce i cień - fi lm 

20:20 Cyrulik syberyjski 

 - komediodramat 

21:55 Trzeci punkt widzenia odc. 230 

22:35 Pielgrzym - fi lm 

23:50 Last Night of the Proms 2015 

01:30 Mona Lisa - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 519
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 7 - serial 
08:05 Strażnicy „Piątej Ewangelii” - fi lm
09:10 Szaleństwa panny Ewy 
 odc. 1 - serial 
10:05 Smak tradycji odc. 4
10:30 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 5
10:55 Dzikie Chiny odc. 5 - serial 
11:55 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 5 - fi lm
13:05 Olbrzymy epoki lodowcowej 
 odc. 1 - fi lm 
14:10 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial
15:10 Znachor - dramat 
17:05 Wielka gra odc. 73
18:05 Ex libris 
18:35 Wiktoria odc. 1 s. 1 - serial 
19:55 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 2 - serial
20:55 Pan Wołodyjowski - fi lm 
22:25 Pan Wołodyjowski - fi lm 
23:55 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 
02:15 Anna German 
 - prawdziwe życie - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Festiwal muzyczny 
 Johnny Casha 
09:55 Święty na każdy dzień 
10:00 Msza Święta w uroczystość 
 Zmartwychwstania Pańskiego 
 z Watykanu. 
 Błogosławieństwo Urbi et Orbi 
12:15 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:15 Jerash 
 - starożytne miasto Jordanii 
14:30 Święty Jan Paweł II Papież, 
 poeta, artysta… 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Geniusz Stworzenia - fi lm 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Wielki Tydzień. Zespół Pieśni 
 i Tańca „Śląsk”
 im. Stanisława Hadyny odc. 2
22:20 Tydzień z Ziemi Świętej 
22:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
22:50 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Szkaplerz znak Maryi 

05:55 Orędzie arcybiskupa 
 Grzegorza Rysia na Wielkanoc 
06:05 Barwy szczęścia odc. 1833 
 - serial 
06:35 Barwy szczęścia odc. 1834 
 - serial 
07:10 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
07:40 Klan urwisów powraca 
 - komedia 
09:25 Podwodna planeta odc. 1 
 - serial 
10:25 Słomiany wdowiec - komedia 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 5 s. 11
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 5 s. 4
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 5
16:35 Na sygnale odc. 184 - serial 
17:10 Na dobre i na złe odc. 701 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Film fabularny - fi lm 
19:35 Zakupy pod kontrolą odc. 2
20:05 Big Music Quiz odc. 4
21:05 Hrabia Monte Christo - fi lm 
23:25 Pewnego razu w Rzymie 
 - komedia 
01:05 Spectre - fi lm

05:25 Mango - Telezakupy 

07:35 Odlot - fi lm

09:40 Pajęczyna Charlotty - fi lm 

11:40 Góra czarownic - fi lm

13:45 Avengers: Czas Ultrona - fi lm

16:45 Muppety: Poza prawem 

 - komedia 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5267

20:01 Everest - thriller

22:40 Red Eye - thriller

00:20 Królewna Śnieżka i Łowca - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 34 

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 35 - serial 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 36 - serial 

09:15 Księga smoków - fi lm 

09:40 Pocahontas - fi lm 

11:20 Piksele - komedia

13:40 Pan Popper i jego pingwiny 

 - komedia

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 82

17:45 Nasz nowy dom odc. 111 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 19 - serial 

21:05 Kabaret Skeczów Męczących. 

 Radio. Muzyka. Żarty 

00:05 Kołysanka - komedia 

05:40 Ukryta prawda odc. 190 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 15 - serial 

09:30 Przepis na życie odc. 5 s. 2 - serial 

10:30 Przepis na życie odc. 6 s. 2 - serial 

11:35 Egipskie psiaki - komedia 

13:30 Piramida strachu - fi lm 

15:50 Tylko dla orłów - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 5 s. 2 - serial 

20:00 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

23:30 Strzelec odc. 1 - serial 

00:30 Krwawy diament - dramat 

09:30 Przepis na życie 19:00 Galileo

07:00 Przygody Merlina 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

18:35 Wiktoria

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

Hobbit Bilbo Baggins jest miłośnikiem dobrego 
jedzenia i tytoniu. To prawdziwy elegant i domator. 
Pewnego dnia czarodziej Gandalf namawia Bilba, by 
dołączył do wyprawy krasnoludów pod wodzą Thorina 
Dębowej Tarczy. Celem misji jest przepędzenie smoka, 
który wymordował mieszkańców miasta Dal.

Muppety wyruszają na tournée. Ich występy mają 
się odbyć w najpiękniejszych miejscach na świecie. 
Artystów wspiera energiczny menedżer, Dominic 
Badguy. Sytuacja niespodziewanie się komplikuje, 
kiedy pod postać Kermita zaczyna podszywać się 
jeden z poszukiwanych przestępców, Constantine.

„Muppety: Poza prawem”
(2014r.) TVN 16:45

„Hobbit: niezwykła podróż”
(2012r.) TVN7 20:00



Poniedziałek, 2 kwietnia 2018

09:45 Jaka to melodia?

05:20 Madeline - komedia
06:50 Wielkanoc polska odc. 10
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Fatima, cud słońca - fi lm 
09:35 Wielkanoc polska odc. 13
09:45 Jaka to melodia? 
10:40 Leśniczówka odc. 9 - serial
11:05 Leśniczówka odc. 10 - serial
11:35 Leśniczówka odc. 11 - serial
12:00 Regina Coeli 
12:20 Świętokradztwo 
13:15 Cudowny świat przyrody 
 odc. 3 - serial 
13:45 Wielkanoc polska odc. 8
13:55 Dwaj bracia - fi lm 
15:40 Wielkanoc polska odc. 9
15:55 Rolnik szuka żony 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Korona królów odc. 54 - serial 
18:55 Korona królów odc. 55 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Pamiętamy, Ojcze Święty 
 - w hołdzie św. Janowi Pawłowi II 
21:50 Karol - papież, który pozostał 
 człowiekiem - fi lm
00:30 Tylko ty - komedia 

05:50 Ukryta prawda odc. 191 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 16 - serial 

09:30 Przyjaciele odc. 17 - serial 

10:00 Dzwoneczek i bestia 

 z Nibylandii - fi lm 

11:40 Lassie - fi lm 

13:40 Mała księżniczka - fi lm 

15:45 Młode szpady - fi lm 

17:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

20:00 Incepcja - fi lm

23:10 Piękne istoty - fi lm 

01:45 Ja cię kocham, a ty z nim 

 - komedia 

06:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial 

07:00 Jaś Fasola odc. 12 s. 1 - serial 

07:40 Aladyn i król złodziei - fi lm

09:15 Mulan - fi lm 

11:40 Galileo odc. 672

12:40 Galileo odc. 673

13:50 Tarzan II odc. 2 - fi lm

15:25 Mali agenci. 

 Wyścig z czasem 4D - fi lm

17:05 Agent z przypadku - komedia

19:00 Policjantki i policjanci odc. 385 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 173 - serial 

21:05 Detoks - thriller

23:05 Wezwanie - thriller

01:15 Tajna broń - fi lm

06:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 4 - serial 

06:40 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 4 - serial 

07:15 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 4 - serial 

08:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 5 - serial 

08:50 Legenda - fi lm 

10:40 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

13:20 Piękna i bestia - fi lm

15:30 Alvin i wiewiórki II - fi lm 

17:05 Noe: Wybrany przez Boga - fi lm 

20:00 Robin Hood: Książę złodziei - fi lm 

22:55 Gladiator - dramat

02:00 Taki jest świat 

08:15 Rzecz Polska odc. 5

08:35 Zemsta - komedia 

10:30 Major Dundee - western 

12:40 Historia Florence Foster Jenkins 

 - fi lm 

13:50 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 2596

14:20 Pan Holmes - dramat 

16:10 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 524

17:05 Wyjście przez sklep 

 z pamiątkami - fi lm 

18:50 Ikony muzyki odc. 3 - serial 

19:40 Rzecz Polska odc. 5

20:00 Cyrulik syberyjski 

 - komediodramat 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 105

21:50 Wielkie oczy - fi lm

23:45 Last Night of the Proms 2015 

01:25 Śmierć prezydenta - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 520

07:00 Wszystkie kolory świata 

 odc. 8 - serial 

08:05 Smak tradycji odc. 12

08:30 Okrasa łamie przepisy odc. 155

09:05 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 2 - serial 

10:15 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial

11:15 Pan Wołodyjowski - fi lm

12:45 Pan Wołodyjowski - fi lm

14:10 Anna German 

 - prawdziwe życie - fi lm 

15:00 Niedorajda - komedia 

16:30 Spór o historię odc. 137 

17:05 Ex libris 

17:30 Flesz historii 

17:50 Wiktoria odc. 2 - serial 

18:50 Pielgrzym - fi lm 

20:25 Olbrzymy epoki lodowcowej 

 odc. 1 - fi lm

21:25 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat 

23:20 Wiktoria odc. 1 - serial

00:45 Wiktoria odc. 2 - serial 

08:00 Jerash 
 - starożytne miasto Jordanii 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:30 Próba wiary - serial 
11:20 Święty na każdy dzień 
11:25 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - fi lm 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem 
12:20 Oratorium o Zmartwychwstaniu 
 Resurrexit 
13:00 Ziemia Święta - 5. Ewangelia
13:20 Koncert życzeń 
14:10 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
14:20 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
14:30 Święty Jan Paweł II Papież, 
 poeta, artysta… 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Brat naszego Boga 
17:25 Święty na każdy dzień 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Historia wielkanocna - fi lm 
19:50 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 Dziesięć przykazań odc. 67 
 - serial 
22:30 Spotkanie Benedykta XVI 
 z rodzinami w Mediolanie 
23:45 Kartka z kalendarza 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:35 Kocia ferajna - fi lm 

07:15 Z dżungli do dżungli - komedia

09:05 Podwodna planeta odc. 2 - serial 

09:55 Wspaniała Gilly - komedia 

11:40 Hrabia Monte Christo - fi lm 

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Big Music Quiz odc. 3

16:25 Trędowata - melodramat

18:00 Panorama 

18:25 Pogoda 

18:30 Sport-telegram 

18:40 - fi lm - fi lm 

20:10 Niania w Nowym Jorku - komedia 

22:00 Osaczony - thriller

00:05 Nikomu ani słowa - thriller

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 5 s. 2

07:35 Akademia ogrodnika odc. 5

07:41 Jak wytresować smoka - fi lm 

09:45 Czy to ty, czy to ja - komedia 

11:50 Willow - fi lm

14:35 Muppety: Poza prawem 

 - komedia

16:50 Kopciuszek - fi lm

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5268

20:00 W głowie się nie mieści - fi lm 

22:05 Interstellar - fi lm 

01:40 Trzynasty wojownik - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Nowe szaty króla II: Kronk 

 - nowe wcielenie - fi lm 

09:30 Baranek Shaun - fi lm 

11:15 Dawno temu w trawie - fi lm 

13:30 Anna i król - melodramat

16:40 Sam w domu - komedia

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:40 Epoka lodowcowa: 

 Wielkanocne niespodzianki 

 odc. 3 - fi lm 

20:10 7 rzeczy, których nie wiecie 

 o facetach - komedia

22:45 Niezniszczalny - thriller

01:05 Niezniszczalni II - fi lm

08:55 Przyjaciele 11:40 Galileo 06:00 Co ludzie powiedzą 18:50 Ikony muzyki 10:15 Planeta dinozaurów

14:00 Familiada 19:00 Fakty 07:45 Nowe szaty króla II: 
Kronk - nowe wcielenie

Ella jest córką kupca, który po śmierci żony 
postanawia ponownie się ożenić. Gdy mężczyzna 
nie wraca z jednej z wypraw, dziewczyna zostaje 
na łasce macochy i jej córek. Ella jednak nie traci 
pogody ducha. Pewnego dnia spotyka w lesie 
księcia. 

Siedmiu mężczyzn poszukuje miłości i szczęścia. 
Filip traci pracę i dowiaduje się, że niedawno 
poznana dziewczyna jest z nim w ciąży. Tomasz boi 
się zobowiązań. Kordian stroni od stabilizacji.

„7 rzeczy, których nie wiecie 
o facetach”

(2016r.) Polsat 20:10

„Kopciuszek”
(2015r.) TVN 16:50



Wtorek, 3 kwietnia 2018

14:45 Korona królów

05:55 Okrasa łamie przepisy 
06:25 Komisarz Alex odc. 135 - serial
07:20 Komisariat odc. 52 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 26
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 49 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 216 - serial 
14:45 Korona królów odc. 54 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 21 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3288 
18:30 Korona królów odc. 56 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 3 - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 4 - serial 
23:40 Uwięzione odc. 14 - serial 
00:45 Komisja morderstw odc. 1 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1121 - serial 

06:20 Szpital odc. 286 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 5 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 561 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 6 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 460 - serial 

14:55 Szpital odc. 287 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 15 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 562 - serial 

20:00 Wykonać wyrok - fi lm

21:55 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

01:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 5 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 3 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 2 s. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 4 s. 6 

 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 20 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 21 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 s. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 172

15:00 Detektywi w akcji odc. 111 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 74 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 75 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 385 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 386 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial 

21:05 Wzgórza mają oczy - horror 

23:15 Nimfa Horror 

01:25 STOP Drogówka odc. 172

06:00 To moje życie! odc. 259 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 26 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 22 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 22 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 6 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
20:00 Szybcy i martwi - western 
22:10 Dziewiąty legion - fi lm 
00:30 Wikingowie odc. 3 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Siekierezada - fi lm 

10:40 Rzecz Polska odc. 5

11:00 Rodzina Połanieckich o

 dc. 3 - serial 

12:30 Studio Kultura - rozmowy 

12:50 Patrzę na ciebie, Marysiu 

 - dramat 

14:15 Pestka - melodramat

15:55 Tygodnik kulturalny 

16:50 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat 

18:40 Sarid - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Przybysz z Narbony 

22:25 Dezerterzy odc. 73 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 106

23:15 Żegnaj, Solo - dramat 

00:55 Boisko bezdomnych - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 521
07:00 - fi lm - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58
08:35 Podwodna Polska odc. 29
09:15 Szaleństwa panny Ewy 
 odc. 3 - serial 
10:20 Dzikie Chiny odc. 5 - serial
11:15 Goniec historyczny IPN 
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 130 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 131 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
15:00 Edward VIII i naziści - fi lm
16:00 Wielcy znani i nieznani 
 odc. 1 - fi lm 
16:45 Koło historii odc. 63
17:20 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 2 
17:40 Czarne chmury odc. 5 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 101 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 120 
19:55 Jak było? 
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:05 Klub profesora Tutki odc. 3 - serial 
21:25 Pogranicze w ogniu odc. 16 
 - serial
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
23:45 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58

08:00 Informacje dnia 
08:15 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:20 Znak wiary - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Wenezuela - San Félix 
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jezuici. Moc posłuszeństwa - fi lm 
13:05 Trzeci Testament - serial 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 67 
 - serial
14:50 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm 
15:45 Święty na każdy dzień 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Modlitwa o pokój - fi lm 
23:40 Misja w Warszawie - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1362 - serial 
07:00 Przez Krzyż 
 do Zmartwychwstania 
07:25 Na sygnale odc. 26 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:25 Rodzinka.pl odc. 53 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 106 - serial 
14:00 Jak pozostać młodym? - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1362 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny odc. 333, 
17:10 Meandry uczuć odc. 81 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 54 s. 3 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 27 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 5 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1363 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Brudna prawda 
 o czystym jedzeniu - fi lm 
00:00 Hity kabaretu 

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2219

10:55 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 885 - serial

12:00 Szkoła odc. 537 - serial

13:00 19+ odc. 238 - serial

13:30 Szpital odc. 774 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 538 - serial 

16:30 19+ odc. 239 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 886 - serial 

18:00 Szpital odc. 775 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5269

20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2655 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 141

21:30 Diagnoza odc. 7 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1125

00:05 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 652 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 395 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 396 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 7 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 740 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 131 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 777 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2664 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 823 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 206 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 196 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2665 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 516 - serial 
20:05 Niezniszczalni II - fi lm
22:15 Vice: Korporacja zbrodni - fi lm
00:35 Casanova - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 15:55 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Rok 140 n.e. Rzymianie opanowali większość ziem 
Brytanii, lecz północ wyspy opiera się sile imperium. 
20 lat wcześniej w górach Szkocji zaginął IX Legion, 
a jego insygnium przeszło w posiadanie plemienia 
Celtów. Syn dowódcy straconej jednostki, przybywa 
do Brytanii, by odkryć tajemnicę z przeszłości.

Louis Burke właśnie zakończył trudne śledztwo, 
aresztując Sandmana. Teraz ma poprowadzić 
dochodzenie w sprawie serii morderstw. W tym 
celu musi przeniknąć do więziennego środowiska, 
udając skazanego. 

„Wykonać wyrok”
(1990r.) TVN 7 20:00

„Dziewiąty legion”
(2011r.) TV Puls 22:10
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18:00 Klan

05:45 Telezakupy 
06:20 Elif odc. 216 - serial
07:20 Komisariat odc. 53 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 15 - serial 
10:10 Klan odc. 3288
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 59 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 Magazyn rolniczy 
12:35 Wójt Roku 2017 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 217 - serial 
14:45 Korona królów odc. 55 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 22 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3289 
18:30 Korona królów odc. 57 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 FC Barcelona - AS Roma 
 Piłka nożna 
20:40 FC Barcelona - AS Roma 
 Piłka nożna 
23:15 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:35 Żelary - dramat 

05:20 Ukryta prawda odc. 192 - serial 

06:25 Szpital odc. 287 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 6 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 4 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 7 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 562 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 461 - serial 

14:55 Szpital odc. 288 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 8 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 16 

 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 563 - serial 

20:00 Krwawy diament - dramat 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 5

00:00 Tower Heist. Zemsta cieciów 

 - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 3 s. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 6 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 22 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 23 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial

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

13:00 Detektywi w akcji odc. 112 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 85

15:00 Detektywi w akcji odc. 113 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 76 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 77 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 386 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 387 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 175 - serial 

21:05 Tajna broń - fi lm

23:30 Skyline - fi lm 

01:25 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 9 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 260 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 27 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 6 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 22 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 22 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 7 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
20:00 15 minut - fi lm
22:20 Pod ścianą - fi lm
00:20 Wikingowie odc. 4 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 10

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat

10:45 Rzecz Polska odc. 5

11:00 Rodzina Połanieckich odc. 4 

 - serial 

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

12:55 Mleczna droga - fi lm 

14:35 Legenda Tatr - dramat 

16:35 Dranie w kinie odc. 22

17:20 Śnić we śnie - dramat 

18:40 Cały Gruza - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Pod elektrycznymi chmurami 

 - dramat 

22:25 Pegaz odc. 67

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 107

23:35 Jedna scena odc. 56

23:55 Piłkarski poker - komedia 

01:50 Performance odc. 98

06:50 Był taki dzień odc. 522
07:00 Wielcy znani i nieznani odc. 1 
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59
08:30 Podwodna Polska odc. 5
09:00 Pogranicze w ogniu odc. 16 
 - serial
10:10 Wygrać z przeznaczeniem - fi lm 
11:10 Spór o historię odc. 88 
11:50 Wszystkie kolory świata odc. 7 
 - serial 
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 101
14:05 Sensacje XX wieku odc. 120
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
15:15 Kulisy II wojny światowej odc. 5 
 - serial
16:20 Pociąg Warszawa - Rzym - fi lm 
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 4 - serial 
17:40 Czarne chmury odc. 6 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 121 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 67 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 17 
 - serial
22:35 Ocaleni - fi lm
23:45 Komornik - dramat 
01:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
10:55 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 48 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych - fi lm 
14:00 Uczeń i mistrz - fi lm 
15:30 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
15:40 Tam, gdzie modlili się 
 dawni papieże - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa odc. 2 - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus 
 - Droga Narodu Wybranego - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1363 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 27 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 54 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 107 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 5 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1363 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny odc. 334 s. 4
17:10 Meandry uczuć odc. 82 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 28 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 702 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 185 - serial 
22:25 Wyszłam za mąż, zaraz wracam 
 - komedia 
00:10 Rodzinka.pl odc. 229 s. 12 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 18 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2220

10:55 Ukryta prawda odc. 886 - serial

12:00 Szkoła odc. 538 - serial

13:00 19+ odc. 239 - serial

13:30 Szpital odc. 775 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 539 - serial 

16:30 19+ odc. 240 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 887 - serial 

18:00 Szpital odc. 776 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5270

20:10 Doradca smaku odc. 19 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2656 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 142

21:30 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 3 

22:35 Dla niej wszystko - dramat 

01:15 Last Minute - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 653 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 397 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 398 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 8 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 741 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 132 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 778 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2665 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 824 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 207 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 197 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2666 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 173 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 5
21:30 Top chef odc. 73 
23:00 Sposób na blondynkę - komedia 
01:40 Rodzinka - komediodramat 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:10 Dzika muzyka 13:30 Sensacje XX wieku

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

Ted nie może zapomnieć o dziewczynie ze szkoły. 
Ich jedyna wspólna randka nie doszła do skutku. 
Tymczasem Mary wyjechała z rodzicami na Florydę. 
Po czternastu latach mężczyzna postanawia odnaleźć 
ukochaną z młodości. Wynajmuje w tym celu 
prywatnego detektywa. 

Trwa wojna domowa w Sierra Leone. Rybak 
Solomon Vandy jest zmuszany do pracy na polach 
diamentowych. Pragnie odnaleźć porwanego przez 
syna. Pewnego dnia znajduje niezwykle duży i rzadki 
diament. Ukrywa go. Wkrótce trafi a do aresztu, gdzie 
przebywa Danny Archer.

„Krwawy diament”
(2006r.) TVN 7 20:00

„Sposób na blondynkę”
(1998r.) Polsat 23:00
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 temperatura: 1 -4 °C
 opady: 0,6 0,2 mm
 ciśnienie: 1010 1016 hPa
 wiatr: 7 12 km/h 

 temperatura: 1 -6 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1018 1020 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 4 -4 °C
 opady: 0 0,1 mm
 ciśnienie: 1021 1016 hPa
 wiatr: 9 18 km/h 

 temperatura: 5 -3 °C
 opady: 0,1 0,8 mm
 ciśnienie: 1014 1010 hPa
 wiatr: 17 21 km/h 

 temperatura: 5 -2 °C
 opady: 1 0,9 mm
 ciśnienie: 1007 1008 hPa
 wiatr: 23 25 km/h 

 temperatura: 7 -1 °C
 opady: 0,9 0,8 mm
 ciśnienie: 1009 1012 hPa
 wiatr: 27 17 km/h 

 temperatura: 7 -2 °C
 opady: 0,8 0,6 mm
 ciśnienie: 1015 1019 hPa
 wiatr: 13 13 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Mazurek królewski
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 

350 g mąki pszennej
250 g masła
150 g zmielonych migdałów
4 żółtka ugotowane na twardo
1 surowe żółtko
250 g cukru
szczypta soli
600 g wiśni mrożonych
100 g czekolady gorzkiej
100 ml śmietany 36 proc. 

Sposób wykonania:

Ugotowane na twardo żółtka przetrzyj przez 
sito. Mąkę przesiej na stolnicę, dodaj oziębione 
masło, posiekaj nożem na małe kawałeczki. Do-
daj pozostałe składniki i szybko zagnieć do ich 
połączenia. Ciasto uformuj w kulę, zawiń w folię 
i włóż do lodówki na godzinę. Podziel je na 3 części. 
2/3 rozwałkuj na placek o grubości 1 cm, wyłóż nim 
wysmarowaną masłem formę. Z pozostałego ciasta 
uformuj wałeczki i ułóż z nich kratkę na cieście. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 
30 minut. Kiedy mazurek będzie miał złoty kolor, 
wyjmij i ostudź. Wiśnie gotuj z cukrem i małą ilo-
ścią wody do uzyskania konfitury. W kratkę wyłóż 
wystudzoną konfiturę wiśniową. Pokruszoną cze-
koladę rozpuść w gorącej śmietanie, wymieszaj 
i wystudź. Gotowego mazurka udekoruj przygoto-
wanym sosem czekoladowym.

Smacznego!
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Kilka pytań o… 
odbywanie kary w domu 

PRAWO  W tym numerze omawiamy kwestię możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w domu, 
w systemie dozoru elektronicznego, potocznie nazywanego obrożą

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadząca 
Kancelarię Adwokacką w Wąbrzeź-
nie (ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891), w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa. 

Każdemu może przytrafić się 
jednorazowa sytuacja, gdy zła-
mie prawo w takim stopniu, że 
sąd skaże go na karę pozbawienia 
wolności. Jednak nie każdy wie, że 
w tego typu sytuacjach można się 
starać, aby karę taką odbyć w do-
mowym zaciszu.

– Kiedy możemy starać się 
o odbywanie kary pozbawienia 
wolności w domu?

– W sytuacji, kiedy orzeczo-
na kara pozbawienia wolności nie 
przekracza jednego roku, a także 
gdy nie zachodzą warunki tzw. 
recydywy wielokrotnej. Skazany 
może być co prawda recydywi-
stą, ale jednokrotnym. O tym, czy 
w naszym przypadku mamy do 
czynienie z recydywą wielokrotną 
należy wcześniej zapytać adwoka-
ta, gdyż jest to kwestia skompliko-
wana i za każdym razem należy ją 
rozpatrywać w granicach indywi-
dualnego przypadku.

– Jakie inne warunki musi-
my spełnić?

– Przede wszystkim musimy 
mieć stałe miejsce pobytu, a w sy-

tuacji kiedy zamieszkują z nami 
inne osoby dorosły konieczne jest, 
by złożyły one stosowne, pisemne 
oświadczenie, o tym że wyrażają 
zgodę na odbywanie przez ska-
zanego kary w systemie dozoru 
elektronicznego we wspólnym 
mieszkaniu.

– Gdzie należy złożyć wnio-
sek o udzielenie zezwolenia na 
odbywanie kary pozbawienia 
wolności w systemie dozoru 
elektronicznego?

– Sądem właściwym w tego 
typu sprawach jest Sąd Okręgowy 
– Wydział Penitencjarny i Nadzo-
ru Nad Wykonywaniem Orzeczeń 
Karnych.

– Ile kosztuje złożenie ta-
kiego wniosku?

– Wniosek taki nie podlega 
opłacie sądowej.

– Jak dodatkowo umotywo-
wać taki wniosek, by sąd rozpa-
trzył go pozytywnie?

– Należy szeroko i wyczerpu-
jąco opisać naszą sytuację. Wska-
zać, dlaczego odbywanie przez nas 
kary pozbawienia wolności w sys-
temie dozoru elektronicznego bę-
dzie wystarczające dla osiągnięcia 
celów kary. Co przemawia za tym, 
żebyśmy mogli zostać w domu? 

Najważniejszą kwestią w tym 
zakresie jest fakt wykonywania 
przez nas pracy zarobkowej, a co 
za tym idzie - utrzymanie rodziny. 
Zawsze, kiedy pracujemy, warto 
skupić się na tym aspekcie, gdyż 
odgrywa on kluczową rolę dla 
prawidłowego funkcjonowania ro-
dziny. Z perspektywy sądu ważne 
jest też czy opiekujemy się dzieć-
mi lub chorymi rodzicami, ale też 
czy nasz stan zdrowia pozwala na 
odbycie kary w zakładzie karnym. 
Ważne jest, by wyjaśnienia te były 
szeroko umotywowane i wiary-
godne, bo to przecież od tego 
wniosku zależy czy zdołamy prze-
konać sąd, żeby dał nam jeszcze 
raz kredyt zaufania i dzięki temu 
nie trafimy za kratki.

– Jakie korzyści daje nam 
system dozoru elektroniczne-
go?

– Przede wszystkim rzecz naj-
ważniejszą – wolność. Nie trafiamy 
do zakładu karnego, nie musimy 
dzielić celi z kryminalistami i oba-
wiać się o swoje bezpieczeństwo. 
Możemy nadal normalnie funkcjo-
nować, tzn. chodzić do pracy, na 
zakupy, odwiedzać rodzinę i zna-
jomych. Jedyna uciążliwość polega 
na tym, że o określonej godzinie 

musimy stawić się w domu i po-
zostawać w nim przez określony 
przez sąd czas. Można też to roz-
patrywać w kategoriach powrotu 
do dzieciństwa.

– Ile godzin musimy pozo-
stawać w domu?

– To sąd penitencjarny okre-
śla przedział czasu w ciągu doby 
i w poszczególnych dniach tygo-
dnia, w których mamy prawo od-
dalić się z miejsca stałego pobytu, 
jednak na okres nieprzekraczający 
12 godzin dziennie. Sąd decyduje 
o tym po wcześniejszym zapozna-
niu się z przygotowanym przez 
nas codziennym harmonogramem 
zajęć wykonywanych poza miej-
scem zamieszkania, który musimy 
złożyć przed rozprawą. 

Korzystając z okazji, w związ-
ku z nadchodzącymi Świętami 
Wielkanocnymi, pragnę życzyć 
wszystkim Czytelnikom i Klientom 
zdrowych, spokojnych i radosnych 
chwil w gronie najbliższych.

adwokat 
Anna Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Dzięki tzw. obroży można uniknąć pobytu w zakładzie karnym

Styl życia

Joga to zdrowie
Fizyczny aspekt uprawiania jogi jest bardzo często 
kojarzony z rozciąganiem. Jednak nie tylko na tym 
polegają te ćwiczenia.

W dzisiejszym odcinku kilka 
słów na temat rozciągania w jodze. 
To bardzo ważny aspekt, który mu-
simy poznać, by w przyszłości unik-
nąć kontuzji przy wykonywaniu 
poszczególnych asan. Rozciąganie 
mięśni jest niezbędne do utrzy-
mania układu ruchu w zdrowiu 
i sprawności. Osoby, które na co 
dzień nie uprawiają żadnego spor-
tu mają w swoim organizmie całe 
grupy mięśni skracających się. Są 
to tzw. mięśnie posturalne, odpo-
wiedzialne za prawidłową postawę 
człowieka. Warto je rozciągać. 

W praktyce jogi rozróżniamy 
następujące rodzaje rozciągania:

– rozciąganie pasywne, czyli 
statyczne – najczęściej spotykane 
na zajęciach jogi. Używamy siły 
zewnętrznej, a mięsień, który roz-
ciągamy musi być rozluźniony. Gdy 
przyłożymy zbyt małą siłę, dany 
mięsień się nie rozciągnie. Gdy 
przyłożymy zbyt dużą siłę, może-
my doprowadzić do jego zerwania. 

Najlepiej jest zatrzymać się na gra-
nicy bólu i stopniowo rozluźniać 
mięsień. 

– rozciąganie aktywne – siłą, 
która rozciąga konkretny mięsień 
jest inny mięsień antagonistyczny 
do tego, który chcemy rozciągnąć. 
Nie działa tu żadna siła zewnętrz-
na. W zasadzie nie ma możliwości 
nabawienia się kontuzji. Takie roz-
ciąganie stosujemy zawsze podczas 
rozgrzewki.

– rozciąganie balistyczne – 
rzadko stosowane w jodze. Polega 
na szybkich i gwałtownych ruchach 
wykorzystujących siły grawitacji 
lub siłę odśrodkową. Nieumiejętne 
stosowana technika może dopro-
wadzić do kontuzji.

– rozciąganie izometryczne 
– polega na tym, że jeśli w danej 
asanie pracowaliśmy przy wyko-
rzystaniu konkretnego mięśnia, to 
bezpośrednio po tej asanie przy-
stępujemy do jego rozciągania. 

– rozciąganie typu PNF, czyli 

nerwowo-mięśniowe. Często sto-
sowane w różnych dyscyplinach 
sportu, ale niekoniecznie w jo-
dze. Jest to połączenie rozciąga-
nia pasywnego i izometrycznego. 
Wzmacnia równocześnie mięśnie.

Element rozciągania jest za-
wsze obecny podczas zajęć jogi. 
Każdy instruktor wie, jak popro-
wadzić dane zajęcia, jak ułożyć se-
kwencje poszczególnych asan, by 
dane mięśnie rozciągać.

Przy rozciąganiu ważny jest 
również oddech. Generalną zasadą 
jest połączenie ruchu z oddechem. 
Wdech zawsze występuje przy wy-
gięciach do tyłu, a wydech przy 
skłonach do przodu. Bardzo łatwo 
to zapamiętać, ale nie zawsze łatwo 
wprowadzić do praktyki.

Przechodzimy teraz do kolej-
nych ćwiczeń.

Pozycja 1: 
Deska (Kumbhakasana)
Pozycja bardzo łatwa do wy-

konania. Kładziemy się na brzuchu, 
dłonie kładziemy tuż przy tułowiu, 
na wysokości barków. Podnosimy 
cały tułów do góry, ręce wyprosto-
wane. Napinamy mięśnie brzucha. 
Tułów musi być wyprostowany, 
wszystkie elementy ciała muszą 
być w linii prostej. W takiej pozycji 
wytrzymujemy kilka oddechów.

W tej pozycji wzmacniamy 
nadgarstki, mięśnie brzucha oraz 
stabilizujemy cały kręgosłup.

Pozycja 2: Żaba
Prosta pozycja, którą w jodze 

wykorzystuje się do relaksu. Sia-
damy na piętach. Tułów wypro-
stowany. Rozsuwamy kolana na 
szerokość maty i pochylamy się do 
przodu. Pośladki cały czas są uło-
żone na piętach. Ręce wyciągamy 
jak najdalej do przodu, starając się 

w ten sposób wydłużyć kręgosłup. 
Głowę opieramy czołem na pod-
łodze. Nie odrywamy pośladków. 
Głęboko oddychamy.

Pozycja ta łagodzi bóle gło-
wy, szyi i klatki piersiowej. Bardzo 
dobrze działa na nasze zmysły, 
zmniejsza stres i zmęczenie. Ła-
godnie uspokaja umysł.

(Maw)
fot. archiwum 

K.P. Sulikowscy

Deska pozwala wzmocnić mięśnie brzucha

Żaba sprzyja relaksowi
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Aby wzmocnić organizm po 
zimie można łykać suplementy 
diety, ale zdecydowanie zdrowiej 
jest zafundować naszemu organi-
zmowi detoks i nasycić go witami-
nowymi koktajlami.

Detoks na zdrowie
Jeśli dokucza ci brak energii, 

ból głowy, osłabienie, bezsenność, 
wzdęcia - to znaczy, że twój orga-
nizm nie funkcjonuje tak jak powi-
nien i najwyższy czas na zmiany. 
Choć uzbrojeni jesteśmy w cały ar-
senał dzielnych narządów (wątro-
ba, nerki, płuca) wspomagających 
detoksykację organizmu, niekiedy 
istnieje potrzeba dodatkowej ich 
stymulacji. Cięższe zimowe jedze-
nie i toksyny sprawiają, że czujemy 
się wyczerpani. Aby odzyskać wi-
gor, warto wiosną odstawić ciężko-
strawne potrawy i oczyścić orga-
nizm z toksyn. 

Dietetycy radzą zaczynać dzień 
od wypicia na czczo szklanki let-
niej, przegotowanej wody z łyżecz-
ką miodu i sokiem z połowy cytry-
ny. Dobrym rozwiązaniem jest też 
siemię lniane czy ocet jabłkowy. 
Ten ostatni ma również właściwo-
ści lecznicze. Pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego, ułatwiając tym 
samym trawienie. Zawiera również 
pektyny poprawiające funkcjono-
wanie przewodu pokarmowego 
i obniżające poziom cholesterolu. 
Decydując się na kurację octem 
jabłkowym mamy dwie możliwo-
ści. Pierwsza to zakup octu dostęp-
nego w sklepie spożywczym (lub 
też wyprodukowanie własnego) 
i picie rozcienczonego (2 łyżki na 
szklankę wody lub soku) trzy razy 
dziennie przed posiłkami i przed 
snem. Druga to gotowe preparaty 
octu jabłkowego, najczęściej w po-
łączeniu z innymi substancjami 
wspomagającymi odchudzanie, np. 
błonnikiem, zieloną herbatą czy 
CLA.

Podczas oczyszczania orga-
nizmu należy unikać słodyczy 
i cukru. Trzeba odstawić słodkie 
napoje i przekąski. Należy też uni-
kać potraw słonych, smażonych 

i tłustych. Posiłki powinny być 
lekkostrawne. Należy jeść 5-6 razy 
dziennie w małych ilościach. Die-
tetycy odradzają trzydniowe gło-
dówki, lepsze skutki osiągniemy 
stosując dietę kilkanaście dni. Jed-
na z polecanych diet detoksowych 
to całkowite odstawienie ziemnia-
ków i białego pieczywa oraz sma-
żonego mięsa. Stawiamy na kasze, 
ryż i warzywa oraz mięso duszone 
lub gotowane, a także nowalijki 
i koktajle. 

Podstawę domowego detok-
su, zdaniem Ewy Chodakowskiej, 
powinny stanowić sfermentowa-
ne produkty mleczne zawierające 
dobre bakterie, które mają pozy-
tywny wpływ na kondycję jelit. Nie 
tylko wspierają one procesy tra-
wienne. Zdrowa flora bakteryjna 
chroni organizm przed schorzenia-
mi układu odpornościowego. Do-
brym bakteriom służą cukry zło-
żone i błonnik, które są rozkładane 
w jelicie grubym. Zaleca się zatem 
włączyć do menu takie produkty 
jak kefir, jogurt naturalny i zsiadłe 
mleko, a także płatki z pełnego 
ziarna. Zdrowe odżywianie sprzyja 
bowiem odbudowie fizjologicznej 
flory jelitowej. Warto pamiętać, że 
przyczyną problemów z wagą jest 
nadmiar węglowodanów prostych 
w diecie. Powodują one, że dobre 
mikroby giną, a rozwijają się te złe.

Alternatywą dla sfermento-
wanych produktów mlecznych są 
kiszonki. To produkty, po które 
mogą sięgać osoby źle tolerujące 
nabiał. Kiszone produkty również 
wspierają florę bakteryjną jelit. Za-
wierają bakterie mlekowe. Popra-
wiają trawienie i wchłanianie. To 
naturalne probiotyki.

Podczas detoksu warto ogra-
niczyć mocną herbatę i kawę. 
Należy pić dużo wody i zdrowych 
koktajli.

Koktajl z witamin
Pyszne koktajle łatwo przygo-

tujemy w blenderze. Podczas ich 
komponowania warto kierować 
się trzema zasadami. Po pierw-
sze, jeśli w składzie znajduje się 

wiele owoców (możemy wyko-
rzystać mrożone zasoby), lepiej 
nie pić napoju wieczorem. Cukier 
zawarty w owocach rozkłada się 
wolniej, a podczas snu niemożli-
we jest jego spalenie. Odłoży się 
za to w postaci tkanki tłuszczowej 
na biodrach lub brzuchu. Dlatego 
też lepiej jest sięgać po taką porcję 
energii z rana. Druga zasada doty-
czy łączenia smaków. Można łączyć 
owoce z warzywami, ale dietetycy 
radzą, by dobierać maksymalnie 
trzy składniki. Po trzecie, jeśli na-
pój wyjdzie za gęsty lub za słod-
ki, zawsze można dodać do niego 
wodę lub kostki lodu; orzeźwiający 
efekt dadzą wyraziste przyprawy 
lub liście mięty.

Do najchętniej wybieranych 
jarzyn należy szpinak. Posiada on 
właściwości przeciwnowotworo-
we, chroni przed miażdżycą i jest 
cennym źródłem beta-karotenu, 
luteiny, żelaza, potasu i kwasu fo-
liowego. Niegdyś był koszmarem 
szkolnych stołówek, ale w koktajlu 
połączony np. z gruszkami, bana-
nem, mlekiem migdałowym oraz 
odrobiną cynamonu i kardamo-
nu smakuje wybornie. To wersja 
na słodko, pełna białka i błonni-
ka. Szpinak świetnie komponuje 
się także z innymi warzywami. 
W towarzystwie świeżego ogór-
ka, limonki, kiwi i banana stanowi 
energetyczną i odżywczą mieszan-
kę. Zielone, znienawidzone przez 
nas w dzieciństwie liście, doskona-
le złagodzą także objawy całonoc-
nego imprezowania. Koktajl z po-
marańczy, listków mięty, banana 
i łyżki miodu usuwa przykre dole-
gliwości związane z kacem.

Jarmuż to zielone warzywo 
z rodziny kapustnych. Wyróżnia się 
cennymi dla zdrowia właściwościa-
mi przeciwutleniającymi, wysoką 
zawartością witaminy K i C. Świet-
nie smakuje z sałatą rzymską, na-
tką pietruszki, truskawkami, brzo-
skwiniami i mlekiem migdałowym. 
By zaostrzyć jego smak, można do-
dać także kiełki słonecznika. 

(nał), fot. internet

wiosenny detoks
DIETA  Nadeszła wiosna, a nasz organizm potrzebuje witamin, by poradzić sobie z przesileniem. 
Warto więc dać mu to, o co prosi

Koktajl ze szpinaku i gruszek
1 szklanka posiekanego szpinaku
2-3 gruszki (pokrojone w kawałki, ewentualnie obrane)
1 banan (pokrojony)
szczypta cynamonu i kardamonu
mleko migdałowe
Wszystkie składniki zmiksować na gładki koktajl. Gęstość regulować, dodając 
odpowiednią ilość mleka migdałowego.

Koktajl z pokrzywy
1 szklanka posiekanej młodej pokrzywy
2-3 słodkie jabłka (pokrojone w kawałki)
1 dojrzałe awokado (obrane i pokrojone)
sok z 1 soczystej, dużej cytryny
woda
Wszystkie składniki zmiksować na gładki koktajl. Gęstość regulować, dodając 
odpowiednią ilość wody.

Zielony koktajl z dodatkiem truskawek i brzoskwiń
1 szklanka posiekanego jarmużu
1/2 szklanki posiekanej sałaty rzymskiej
1/4 szklanki posiekanej natki pietruszki
1/4 szklanki kiełków słonecznika
1 szklanka truskawek
2 szklanki pokrojonych brzoskwiń
2 szklanki mleka migdałowego
Wszystkie składniki zmiksować na gładko.

Koktajl z kiełkami 
jogurt naturalny 100 g
kiełki np. pszenicy 5 g (1 łyżka)
jagody, borówka amerykańska (mrożone) 20 g (1/4 szklanki)
miód 5 g (1 łyżeczka)
Owoce zmiksować i przetrzeć, dodać jogurt, miód – połączyć. Dodać kiełki, 
wymieszać.

Koktajl z pokrzyw i pomarańczy
szklanka młodych pokrzyw
2 pomarańcze
szklanka wody mineralnej
odrobina soku z cytrynyodrobina miodu
Pokrzywy dokładnie myjemy i wrzucamy do sokowirówki, blendera czy innego 
sprzętu, by po wstępnym zgnieceniu przetrzeć je przez sitko. Z pomarańczy 
wyciskamy sok i mieszamy go z sokiem z pokrzyw. Wyciskamy cytrynę, dole-
wamy wodę, miód i wszystko mieszamy.

Koktajl szpinakowo-pomarańczowy
400 g jogurtu naturalnego
1 pomarańcza
1 kiwi
1 banan
2-3 garście świeżego szpinaku baby
cukier lub miód do smaku
Do blendera kielichowego przelewamy jogurt naturalny, dodajemy obraną ze 
skóry pomarańczę i banana oraz kiwi podzielone na mniejsze części, na końcu 
szpinak - ilość w zależności od intensywności zieleni, jaką chcemy uzyskać. 
Całość miksujemy na gładką masę, dodajemy do smaku cukier lub miód. Dla 
uzyskania zielonego koloru, poza szpinakiem, możemy dodać liście rukoli, 
roszponkę i inne zielone warzywa. 

Oczyszczający koktajl z pietruszki z cytryną
pęczek natki pietruszki
1,5 cytryny
szklanka wody
odrobina miodu (opcjonalnie)
Nać miksujemy, wyciskamy sok z cytryny, dolewamy wodę i ewentualnie doda-
jemy miód. Gdy nie mamy sokowirówki, zmiksowane składniki przecieramy przez 
sitko. Pijemy schłodzone.

K O K T A J L E  :
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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)

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś popro-
si cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko 
trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowa-
ny i zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. 
Zamiast tracić siły na panikowanie, zabierz się do 
pracy i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na to zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz, twoja frustracja będzie narastać. 
Czas powodzenia w sprawach finansowych. Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię rozsadzać. Zaczniesz załatwiać 
wszystkie sprawy jednocześnie i, o dziwo, pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz kilka nowych pomysłów, przekonasz też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Wiosenna przygoda gwa-
rantowana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie trzeba  ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników. 
Trzymaj język za zębami.

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopo-
tu poradzisz sobie z każdym zadaniem. Zyskasz 
uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. 
I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj świąteczny wyjazd 
i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się w domu 
i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumulatory. 
Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okazanie mu 
zainteresowania.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy 
i nadzwyczaj dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij się, że nie kierują tobą tylko i wyłącznie 
emocje.

any czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz się wyluzowany, zrelaksowany, będziesz 
o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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17 marca uczennice SP 
w Woli wzięły udział w XI edycji 
regionalnego konkursu recyta-
torskiego „Dobrze ziemio”, który 
tradycyjnie odbył się w Szkole 
Podstawowej im K.K. Baczyń-
skiego w Czernikowie.

– Konkurencja wśród mło-
dych oratorów była ogromna, 
wystąpiło bowiem blisko 60 
uczestników z około 20 szkół 
z powiatów lipnowskiego, toruń-
skiego i golubsko-dobrzyńskiego 
– informuje nauczyciele Dariusz 
Kamiński. – Recytacje utwo-
rów poetów ziemi dobrzyńskiej 
oceniało jury złożone z poetów 
Lipnowskiej Grupy Literackiej, 
przedstawiciela Kujawsko-Po-
morskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Toruniu oraz dy-
rektora czernikowskiej szkoły.

Uczennice Szkoły Podstawo-

wej w Woli: Ewelina Wójcik (pre-
zentująca wiersz Denisy Miljko-
vić -Lewandowskiej i fragment 
prozy Waldemara Panerta) oraz 
Marta Kucal (recytująca wiersz 
Moniki Kozłowskiej i prozę Wal-
demara Panerta) zachwyciły 
słuchaczy konkursu oraz juro-
rów i otrzymały wyróżnienia za-
równo jury głównego jak i wy-
różnienia Lipnowskiej Grupy 
Literackiej. A to znak, że nasze 
reprezentantki sprawdziły się 
na medal wśród wybitnych mi-
strzów recytacji z regionu.

Uczennice klasy szóstej 
przygotowane zostały przez 
Ewę Czarnecką i Małgorzatę Le-
wandowską. Wyróżnionym gra-
tulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

To było święto ząbków. 
Dzieci poważnie i odpowiedzial-
nie podeszły do świętowania 
i dzień ten na stałe wpisał się do 
kalendarza wydarzeń w szkole 
w Woli.

– 20 marca dzieci z klas 
młodszych z SP w Woli włączyły 
się w obchody Światowego Dnia 
Zdrowia Jamy Ustnej zainicjo-
wanego przez Rzecznika Praw 
Dziecka – mówi Dariusz Kamiń-
ski, nauczyciel z Woli. – Plan 
działań zawierał skonstruowa-
nie gazetki tematycznej, spo-
tkanie z Marzeną Lewandowską 

ze Złotej Górki w Kikole, która 
przeprowadziła prelekcję na te-
mat profilaktyki zdrowia oraz 
higieny jamy ustnej,  przedsta-
wienie inscenizacji „Baba Jaga 
u dentysty” oraz recytowanie 
wierszy i śpiewanie piosenek 
o witaminach, gimnastyce i hi-
gienie jamy ustnej. Aby dzieci 
pamiętały, że zęby lubią pokar-
my bogate w witaminy, poczę-
stowano je przekąskami owo-
cowo-warzywnymi. Organizację 
akcji koordynowała A. Jastrzęb-
ska przy współpracy z wycho-
wawcami klas 0-III.

Dzieci zapamiętają dokład-
nie wszystkie wskazówki, bo 
i wtorkowe świętowanie pozo-
stanie na zawsze w ich pamięci. 
Ząbki uczniów z Woli mogą te-
raz liczyć na szczególne trakto-
wanie ze strony swoich małych 
właścicieli. Podsumowaniem 
wtorkowej akcji było obejrzenie 
filmu animowanego „Doktor Zą-
bek i legenda Zębolandii” oraz 
wręczenie dyplomów  za udział 
w  akcji i  ulotek promujących 
higienę jamy ustnej.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

– Miejska Biblioteka Publicz-
na w Lipnie po raz kolejny dołączy 
do ogólnopolskiej akcji społeczno-
edukacyjnej „Żonkile” organizowa-
nej przez Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie z oka-
zji 75. rocznicy wybuchu powstania 
w getcie warszawskim – mówi dy-
rektor naszej biblioteki miejskiej 
Ewa Charyton. – 19 kwietnia każdy, 
kto odwiedzi bibliotekę, otrzyma 
papierowy żonkil –symbol szacun-
ku i pamięci, wykonany przez lip-
nowskich bibliotekarzy. W czytelni 
odbędzie się projekcja filmu doku-
mentalnego o powstaniu.

Akcja „Żonkile” została zaini-
cjowana w 2013 roku przez Mu-

zeum POLIN z okazji 70. rocznicy 
powstania w getcie warszawskim. 
Od tej pory w akcji wzięło udział 
ponad 2,5 tysiąca wolontariuszy 
w samej Warszawie, którzy rozdali 
300 tysięcy papierowych kwiatów. 
W akcję włączają się także licznie 
szkoły i biblioteki w całej Polsce, 
także w naszym mieście.

Warto przypomnieć, że jed-
nym z ocalałych z getta był Ma-
rek Edelman, ostatni przywódca 
powstania w getcie warszawskim. 
I to właśnie Marek Edelman za-
wsze 19 kwietnia, w rocznicę po-
wstania, składał pod Pomnikiem 
Bohaterów Getta na Muranowie 
bukiet żółtych kwiatów. Muzeum 

POLIN kontynuuje tę tradycję roz-
dając podczas każdych obchodów 
rocznicy powstania tysiące papie-
rowych żonkili.

W tym roku znów, dzięki 
naszej książnicy, mamy okazję 
uczestniczyć aktywnie i symbo-
licznie w szóstej już edycji akcji 
społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, 
by połączyła nas pamięć o powsta-
niu w getcie warszawskim. Warto 
dołączyć miejskiej odsłony ogólno-
polskiej akcji nagrodzonej tytułem 
najlepszej kampanii społecznej 
2016 roku. My też tam będziemy 19 
kwietnia. Do tematu wrócimy.  

Lidia Jagielska

Recytują jak z nut
Marta Kucal oraz Ewelina Wójcik, uczennice Szkoły 
Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli otrzyma-
ły wyróżnienia XI Regionalnego Konkursu Recytator-
skiego „Dobrze ziemio” w Czernikowie.

Gmina Kikół

W krainie Zębolandii
W miniony wtorek najmłodsi uczniowie szkoły im. Ireny Sendlerowej w Woli świę-
towali Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Było smacznie, wesoło i …zdrowo

Gmina KikółŻonkile w książnicy
LIPNO  19 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej od-
będzie się ogólnopolska akcja „Łączy nas pamięć” organi-
zowana w ramach społeczno-edukacyjnego przedsięwzięcia 
„Żonkile”

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

TymON RaszkIewIcz
 urodził się 23 marca 

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

Iga BejgeR
 urodziła się 22 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,75 kg i mierzyła 
62 cm. Jest córką Piotra 
i Doroty ze Zbójna, a sio-
strą Karola i Wiktorii

Fot. Lidia Jagielska

TymON 
wyczałkOwskI

 urodził się 21 marca 
w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,05 kg i mierzył 58 
cm. Jest synem Mariusza 
i Karoliny z Wielgiego, 
a bratem Filipa

DOmINIk TOmczyk
 urodził się 20 marca 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,4 kg i mierzył 54 cm. 
Jest synem Piotra i Anny 
z Michałkowa, a bratem 
Weroniki i Dawida

mIkOłaj kamIńskI
 urodził się 21 marca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4 kg i mierzył 56 cm. 
Jest synem Rafała i Marioli 
z Ostrowitego, ma brata 
Piotrka
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Rzeczny biznesZ życia flisaka
Już od czasów średniowiecznych Wisłą pływali fli-
sacy, którzy spławiali towary najczęściej do Gdań-
ska. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku flisacy 
pojawiali się nie tylko na Wiśle ale i mniejszych 
rzekach Ziemi Dobrzyńskiej.

Pisaliśmy już o flisakach. Dziś nieco więcej o ich 
kulturze, która w ciągu wieków wykształciła się 
w ich środowisku i była niezmiernie ciekawa.

XIX wiekCiekawostka

Wisła była niekwestionowaną 
liderką. W 1870 roku przepłynęło 
nią 1096 statków i 1848 tratew fli-
sackich. Rocznie obok Dobrzynia 
przepływało na takich prowizory-
cznych tratwach ponad 20 tysięcy 
osób trudniących się flisactwem. 
Taka liczba pracowników 
przyczyniała się do pewnej ilości 
przestępstw. Obowiązek pilnow-
ania flisaków spoczywał na tzw. 
straży ziemskiej. Podobnie jak 
w średniowieczu flisacy spławiali 
tędy zboże , a w górę rzeki 
powracały towary kolonialne.  
Przystankiem obowiązkowym 
dla tratew była Nieszawa, gdzie 
mieściła się rzeczna komo-
ra celna. Na naszym odcinku 
tratwy mogły zawijać do brzegu 
w kilku miejscach sztucznych 

i naturalnych. Pierwsze mieściły 
się przy mostach łyżwowych 
we wsi Radziwo naprzeciwko 
Płocka i w Szpetalu naprzeciw 
Włocławka. Naturalne przystan-
ie mieściły się w ujściu Narwie 
i Skrwy oraz we wsi Bógpomóż 
i Nowogrodek. 

Drugą rzeką słynną 
z flisactwa była Drwęca 
stanowiąca północną granicę 
ziemi dobrzyńskiej. Tu przy-
wilej spływu posiadał rząd Prus, 
a potem Niemiec. W latach 70. 
planowano sztuczne uregulow-
anie biegu Drwęcy, co miało 
ożywić handel w powiatach lip-
nowskim i rypińskim, ale nic 
z tego nie wyszło.

(pw)

Flisacy z Wisłą czy Drwęcą 
zaznajamiali się od najmłodszych 
lat. Od starszych kolegów po fa-
chu dowiadywali się m. in. czym 
są piotrowiny. W ten sposób nazy-
wali często występujące na Wiśle 
wiry wodne. Tworzyły się przy 
mieliznach lub brzegach Wisły 
i Drwęcy. Flisacy mieli swoją 
legendę, która tłumaczyła w jaki 
sposób powstawały piotrowiny. Wi-
erzyli, że s. Piotr przybył z nieba, 
stanął nad Wisłą i ujrzał flisaków 
zajętych holowaniem barek w górę 
rzeki. Była to ciężka, fizyczna praca. 
Św. Piotr zmartwił się i poprosił 
Jezusa o to, by ten ulżył pracy fli-

saków. Ten wysłuchał prośby 
i w niektórych miejscach sprawił, że 
Wisła zaczynała płynąć “pod prąd”. 
Stworzył piotrowiny. Flisacy po-
morscy używali podobnej nazwy 
na to zjawisko - woda św. Piotra lub 
zwyczajnie “św. Piotr”. Nawet Ni-
emcy wiry wodne nazywają także 
“Petrus wasser”.

Wisła była i jest rzeką dziką. 
W wielu miejscach usypywały się 
tu piaszczyste łachy. Flisacy szc-
zyt takiej łachy nazywali ogonem. 
Mawiali, że “Do św. Jana ucieka 
woda od ogona, a po św. Janie idzie 
woda po ogonie”. Zazwyczaj po św. 
Janie woda przykrywała szczyt 
łachy, czyli ogon. Niestety było to 
niebezpieczne zjawisko dla flisaków, 
którzy nie widzieli mielizny. Podróż 
w dół rzeki flisacy nazywali ryzą. To 
słowo pochodzenia niemieckiego od 
“Reise”, czyli “podróż”. Ostatnia ryza 
zazwyczaj była celebrowana przez 

flisaków. Cieszyli się, że to koniec 
trudnego sezonu spławnego. Po 
szczęśliwie zakończonym spływie 
flisacy mieli zwyczaj śpiewać. Najpi-
erw oddawali cześć swojej patronce 
św. Barbarze.

“Tam mądry rotman, siedząc 
na swej barce,

złożył oną pieśń o św. Bar-
barce,

Tej pieśni, jadąc imo Sarkawce
Nauczał fryce...
Później następowały kolejne 

śpiewy. Flisacy znali mnóstwo pi-
osenek, także tych związanych 
z naszym regionem np.:

“Flisakowa żona
Siedzi sobie doma
A flisaczek, nieboraczek,
Robi wiosłem, jak robaczek
Płynie do Torunia!
Flisacy nie byli ludźmi bogaty-

mi. W Gdańsku uchodzącym za na-
jbogatsze z miast nie mieli nawet 
prawa wstępu. Czasami w piosence 
prosili swoich przodków o pomoc:

Flisackowie z nieba,
Dajcież nam też chleba,
Dawnoście tu nie bywali
Chlebaście nam nie dawali
Teraz też bywajcie
Chleba nam dawajcie.

(pw)

Każdy francuski arystokrata, 
zaczynając od króla, a kończąc 
na hrabiach i markizach, musiał 
podporządkować się ceremoniałowi. 
Nie była to prosta sztuka, ponieważ 
przepisów ceremoniału było mnóst-
wo. To co wypadało konkretnej oso-
bie, zmieniało się w zależności od 
miejsca, gdzie ta osoba przebywała, 
od pory dnia, sezonu i rodzaju 
uroczystości. Król mógł czuć się 
swobodnie w swoim Luwrze, ale 
już w Wersalu ograniczała go część 
przepisów ceremoniału. Wszystko 
to sprawiało, że już w młodym 
wieku dzieci uczono etykiety. 
7-latek musiał wiedzieć np. że 
“Jeżeli guwerner siedzi przy Delfinie 
(następcy tronu), aby usługiwać mu 
przy stole, on otrzymuje talerze 
z rak podczaszych, daje je Delfinowi, 
otrzymuje je z powrotem od Delfi-
na, kiedy ten chce je zmienić i zw-
raca je podczaszym”. Źródłem takich 
absurdów etykiety był często przy-
padek, czasem ambicje, a czasem 
głupie zachcianki panujących.

Czasami sam monarcha 
wprowadzał dodatkowe odstępstwa 
od etykiety lub przywileje. Jeszcze 
za czasów króla Henryka IV żaden 
arystokrata w jego towarzystwie nie 
mógł mieć zakrytej głowy. Kiedyś 
jednak zdarzyło się, że Henryk IV 
po audiencji udzielonej ambasador-
owi hiszpańskiemu przechadzał się 
z nim i kilku dworzanami po parku. 

W pewnym momencie król włożył 
kapelusz. Ambasador, zgodnie ze 
zwyczajami i dworu hiszpańskiego, 
poszedł za jego przykładem. Król 
nie okazał niezadowolenia z pow-
odu tego uchybienia, lecz odwrócił 
się do dworzan, bez zastanowienia 
wymienił kilku i kazał im również 
włożyć kapelusze. Wymienieni 
wykorzystali ten moment, aby 
przy następnych audiencjach am-
basadorów występować również 
w kapeluszach. Ponieważ król nie 
okazywał niezadowolenia, zwyczaj 
ten stał się normą, przywilejem ich 
rodzin.

Rody arystokratyczne czasa-
mi “testowały” monarchów, ich 
cierpliwość i znajomość etykiety. 
Posuwały się do łamania etykiety, 
by zbliżyć się do króla. Król posiadał 

do swojej dyspozycji specjalnych 
urzędników biegłych w sztuce 
etykiety i to oni wyłapywali zbyt 
odważnych arystokratów, by ci nie 
popełnili ceremonialnych błędów.

Jednym z przywilejów na-
jbardziej pożądanych wśród fran-
cuskich notabli było prawo do 
pocałowania podczas oficjalnego 
powitania króla. Takie prawo mieli 
tylko książęta krwi oraz przedsta-
wiciele obcych rodzin panujących. 
Można powiedzieć, że był to eksk-
luzywny klub, do którego chciało 
należeć jak najwięcej osób. O prawo 
do pocałunku bardzo starała się 
madame de Bethune, siostra naszej 
królowej Marysieńki, żony Jana III 
Sobieskiego. Kobieta wykorzystała 
do tego swoich siostrzeńców: Alek-
sandra i Konstantego Sobieskich. 

Książęta podróżowali do Francji 
anonimowo, ale madame Bet-
hune to nie przeszkadzało. Wzięła 
młodych mężczyzn na dwór 
królewski i przedstawiła dworowi 
Polaków. Ci ucałowali zgodnie ze 
zwyczajem królową Francji i króla. 
Madame Bethule najpierw zgod-
nie ze zwyczajem ucałowała brzeg 
sukienki królowej, a następnie już 
wbrew etykiecie nastawiła policzek 
do pocałowania. Królowa “z rozpędu” 
pocałowała arystokratkę i w ten 
sposób powstał precedens. Cała his-
toria zrobiła bardzo złe wrażenie. 
Nawet sam Ludwik XIV wyraził 
swoje niezadowolenie.

Bardzo podobnie było dwa lata 
później, gdy na dworze w Luwrze 
stawiła się żona i córka ambasa-
dora Holandii, pani Heemskerke. 
Żona ambasadora miała prawo 
do pocałunku jako arystokratka 
i przedstawicielka obcej dynastii. 
Jej córka jednak nie mogła liczyć 
na pocałunek, ale przez przypadek 
również “z rozpędu” go otrzymała.

Na dworze liczyło się nawet 
tyło, w którym miejscu siedzi się 
obok królowej lub króla. W przy-
padku królowej podczas audiencjo 
towarzyszyły jej damy dworu. 
Najbardziej pożądane miejsca 
znajdowały się po prawej ręce 
monarchini. Przez lata między 
przedstawicielkami możnych 
rodów trwały zakulisowe walki 

o miejsca po prawicy. Znany jest 
jeden przypadek publicznej walki 
dam z tego powodu.

Wielki skandal ceremoni-
alny zdarzył się podczas jednego 
z balów w Wersalu za panowania 
Ludwika XV. Był to bal maskowy, 
a uwagę wszystkich zwrócił pew-
ien mężczyzna ubrany w strój Don 
Quichota. Odważył się tańczyć 
z narzeczoną przyszłego króla 
Francji Ludwika XVI. Wszyscy 
głowili się, kim był ów nieznajo-
my. Później okazało się, że był to ... 
hiszpański kucharz, którego jeden 
z markizów ściągnął na dwór.

Ostatnia z anegdot 
związanych z etykietą wiąże się 
z osobą Ludwika XIV i papieża 
Klemensa X. Papież poprosił króla, 
by ten wypożyczył mu na pew-
ien czas twórcę ogrodów wersals-
kich. Ogrodnik przybył do Rzymu 
i stanął przed obliczem papieża. 
Nieco nieobeznany z etykietą 
watykańską mężczyzna popełnił 
błąd. Powinien według zwyczaju 
ucałować but papieża. Zamiast 
tego miał chwycić go w ramiona 
i pocałować  mówiąc “Witam 
Wielebny Ojcze! Jak Ojciec dobrze 
wygląda!” Papież był w takim 
szoku, że nie zareagował. Dopi-
ero później uznał, że historia jest 
śmieszna, a ogrodnik nie uchybił 
jego godności.

(pw)

Etykietka Króla Słońce
CIEKAWOSTKA  Ludwik XIV uchodził za najbardziej zamożnego i dystyngowanego monarchę 
swoich czasów. Dwór Francji był potężny i narzucał obyczaje całej Europie. Ludwik nazywany Kró-
lem Słońce był jednak niewolnikiem etykiety dworskiej. Jej zwyczaje był bardzo osobliwe
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Świętowało prawie pół tysiąca osób
KIKÓŁ  Ponad 400 zaproszonych gości zebrało się w minioną sobotę w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Kikole na corocznie organizowanym dla mieszkańców gminy spotkaniu wielkanocnym

R E K L A M A

Na spotkaniu nie zabrakło 
przedstawicieli władz gminy, 
starostwa powiatowego, urzędu 
marszałkowskiego, policji i stra-
ży pożarnej, pracowników urzędu 
gminy Kikół oraz starostwa powia-
towego. Obecne były także osoby 
działające aktywnie na rzecz gmi-
ny, przedstawiciele szkół i przede 
wszystkim mieszkańcy, którzy 
chcieli wspólnie spędzić ten nie-
zwykły czas świąteczny.

– Spotykamy się już kolejny 
raz od kilkunastu lat i ja osobi-
ście czuję z wami wszystkimi taką 
więź, jakbyście byli z mojej parafii. 
Dzięki pracy i zaangażowaniu wie-
lu osób możemy się co roku spo-
tkać, porozmawiać  i pocieszyć. 
Niech Chrystus zmartwychwsta-

ły błogosławi naszym rodzinom 
– mówił ks. Marek Mrówczyński, 
proboszcz parafii św. Wojciecha 
w Kikole.

Wszystkim zebranym ży-
czenia złożył starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski, który ubo-
lewał nad tym, że ze względów 
organizacyjnych na tego typu 
spotkanie nie można zaprosić 
wszystkich mieszkańców gminy, 
a jedynie reprezentację.

– Spokojnych, ciepłych, ra-
dosnych świąt. Cieszmy się sobą, 
rozmawiajmy i przygotowujmy 
się do tak ważnego czasu, jakim 
są święta wielkanocne – życzył 
Krzysztof Baranowski.

Głos zabrał również włodarz 
gminy Kikół. – Chciałbym przede 

wszystkim podziękować wszyst-
kim tym, którzy brali udział 
w przygotowaniach tej uroczy-
stości. Spotykamy się tu, aby 
wspólnie przygotować się do zbli-
żających świąt. Życzę wszystkim 
samych radosnych dni, spotkań 
w gronie rodzinnym, żebyśmy 
wzajemnie się szanowali i ufali – 
przemawiał Józef Predenkiewicz, 
wójt gminy Kikół.

Po części oficjalnej uczestnicy 
świętowali przy suto zastawio-
nych stołach. Na miejscu nie za-
brakło własnoręcznie robionych 
dekoracji wielkanocnych, które 
także można było kupić.

Tekst i fot.
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Przy tej okazji zorganizowano 
również kiermasz wielkanocnego rękodzieła

Nie zabrakło także włodarza gminy Kikół - Józefa PredenkiewiczaW spotkaniu uczestniczyło ponad 400 osób

Oprawę duchową spotkania zapewnił ks. Marek 
Mrówczyński, proboszcz parafii św. Wojciecha w Kikole

Życzenia składał starosta lipnowski 
– Krzysztof Baranowski Wspólnie podzielono się symbolicznie jajkiem

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Praca

Market Lewiatan w Kikole zatrudni Ka-

sjera-Sprzedawcę. CV na adres: rekru-

tacja@sp-partner.eu lub bezpośrednio 

do sklepu.

Praca dla Opiekunów Seniorów i bez-

płatne kursy języka niemieckiego. Start 

kursu: marzec 2018. Duża baza ofert 

i atrakcyjne zarobki. Punkt rekrutacyjny 

czynny w każdy wtorek – godz. 10-15, 

ul. Bojańczyka 3/5. Zadzwoń pod numer 

519 690 440, 516 051 848. Promedi-

ca24 

Zatrudnię: do gospodarstwa rolnego 

pracownika (produkcja paszy i prace 

porządkowe). Zapewniam zakwatero-

wanie. Mile widziane prawo jazdy. Tel. 

kontaktowy 660 734 297 lub 531 734 

298

Rolnictwo

Sprzedam pająka 5 na kołach, tel. kon-

taktowy 661 357 854 po 15

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt 

na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 

i fachowe podejście. Tel 669 450 043

Auto-Moto

Sprzedam C-328 bez rejestracji, agregat 

uprawowy na cienkiej sprężynie 2,2m, 

siewnik NODET 2,4 m. Tel. kontaktowy 

664 896 441

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

Skupuję złomowe schładzalniki od 

mleka, chłodziarki, silniki, skrzynie sa-

mochodowe, silniki elektryczne 10zł/kw 

i inne. Tel. 669 317 943

Ziemię z wykopu kupię 3zł/m3. Nie 

zabieram własnym transportem. Lipno, 

tel. 793 678 491

Sprzedam owczarki niemieckie z rodo-

wodem. Tel. 880 409 583 
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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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto-Moto

Usługi

Rolnictwo

Drewno/Węgiel

Praca

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Wszystko na Wielkanoc
SKĘPE/REGION  W sobotę 24 marca w remizie OSP w Skępem, na Trzecim Jarmarku Wielkanocnym, spo-
tkali się wystawcy rękodzieła, smakołyków i ozdób świątecznych z powiatu lipnowskiego i nie tylko

Największym zainteresowaniem cieszyły się stroiki

Koło kobiet z Wioski

Marzena Iwaszkiewicz z istnymi dziełami sztuki

Zabawki ręcznie wykonane

Andrzej Orciuch z Rypina zaśpiewał

Tym razem na skępski jar-
mark przyjechało 18 wystawców. 
Prezentowali tradycyjne, wiel-
kanocne produkty kulinarne, 
rękodzieło, ozdoby świąteczne, 
zabawki. Nie brakowało oczywi-
ście koszyczków wielkanocnych 
czy palm.

– Kupiliśmy piękną palmę 
na jutrzejsze święto, dzieci sko-
rzystały z malowania twarzy 
i wybrały zabawki ręcznej ro-
boty – mówi pani Aneta. – Lu-
dzi jest dzisiaj mniej niż na jar-
marku bożonarodzeniowym, ale 
wystawców tyle samo, bo nawet 
już rozpoznaję niektórych z po-
przednich jarmarków.

Rzeczywiście wystawcy po-
lubili Skępe i miejscowe jarmar-
ki, bo przyjeżdżają od trzech lat 
niezmiennie. Swoje dzieła sztuki 
kulinarnej i rękodzieło świątecz-
ne wystawili w sobotę twórcy ze 
Skępego i gminy Skępe, z Lipna, 
Lubówca, Józefkowa, Wioski, Łą-
kiego, Jasienia, ale też Szczuto-
wa w powiecie sierpeckim czy 
Rypina i Głowińska w gminie 
Rypin.

– Ja byłem już na jarmar-
ku bożonarodzeniowym w Skę-
pem i dzisiaj również nie mogło 
mnie tu zabraknąć – mówi An-
drzej Orciuch z Rypina. – Życzę 
wszystkim wesołych świąt, a na 

jarmarku tradycyjnie zaśpiewa-
łem dla wszystkich gości.

Piękne stoiska wielkanocne 
przygotowały lokalne koła go-
spodyń wiejskich i indywidualni 
wystawcy. Było w czym wybie-
rać i czego skosztować. Smaka-
mi kusiły wielkanocne babki czy 
serniki.

– My debiutujemy na jar-
marku, bo właśnie tworzymy 
koło gospodyń wiejskich w Lu-
bówcu – mówią animatorki 
pięknego wielkanocnego stołu 
przyciągającego smakiem, zapa-
chem i kolorem świąt.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Dokończenie ze str. 1
– To jest kredyt, a więc nie ma 

czego przenosić. Na naprawy dróg 
przeznaczyliśmy 600 tys. zł, to 
dużo. A pana burmistrza przykro 
słuchać. Obiecywał pan, że będzie 
pracował za 2 tysiące zł, dostał 
pan najwyższą pensję i co? Jest 
pan arogancki i butny. Tyle miał 
pan planów i to wszystko poszło 
do kosza, a z tym nasze pieniądze 

Gromy od radnych na burmistrza
Dobrzyń nad Wisłą

– ostro skrytykowała burmistrza 
radna Jadwiga Grudzińska.

– Powinien pan wziąć bat 
i nas zbić – wtórował radny Do-
meradzki.

Miał być plan budowy dróg
Radny Mirosław Mierzejewski 

wyliczył, że w tym roku w budże-
cie na remonty dróg gminnych są 
rekordowe środki. To zaplanowa-
ne 600 tys. zł; także 260 tys. zł 

z funduszu sołeckiego oraz kolej-
ne 200 tys. zł obiecane przez sta-
rostę. Z tym, że potrzeb jest wiele, 
zgodzą się w Dobrzyniu wszyscy. 
Ale zgody na dołożenie kolejnych 
1,4 miliona zł na drogi nie było.

– Już na początku kadencji 
chciałem stworzyć plan budowy 
dróg, rada była przeciwna. W od-
różnieniu od was szukam roz-
wiązania problemów. Proponuję 

zwiększyć środki na remonty 
dróg z 0,6 do 2 milionów zł. Moja 
propozycja jest taka, by etapami 
remontować drogi w następują-
cych miejscowościach: Krojczyn, 
Chalin, Kamienica, Glewo, Bacho-
rzewo, Dyblin, Krępa, Grocho-
walsk, Michałkowo, Lenie Wielkie. 
Ta lista jest oczywiście otwarta. 
Jeśli nie podejmiecie państwo tej 
uchwały, by przesunąć pieniądze, 
to znaczy że jesteście przeciwni 
remontom dróg – dowodził Jacek 
Waśko.

11-3 na nie
Gorąca dyskusja niczego nie 

zmieniła, jedynie mnożyły się za-
rzuty radnych pod adresem bur-
mistrza. Ostatecznie stosunkiem 
głosów 11 za przy 3 przeciw rada 
przyjęła wniosek formalny radne-
go Grzegorza Raszkiewicza o nie-
przenoszenie pieniędzy z oczysz-
czalni na drogi. Radni zgodzili się 
natomiast na przesunięcie 100 
tys. zł z tego zadania na wymianę 
pieca w kotłowni zasilającej m. in. 
urząd miasta i gminy.

Tekst i fot. (ak)
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Artyści do dzieła
LIPNO  Do 3 kwietnia można zgłaszać swoje prace do kon-
kursu „Dzieło roku”. Zarówno amatorzy jak i profesjonalni 
artyści, którzy ukończyli 15 lat, mogą zaprezentować swoje 
obrazy, grafiki, rzeźby, rysunki, fotografie, multimedia. Orga-
nizatorem zmagań jest Miejskie Centrum Kulturalne

Na konkurs „Dzieło roku” 
lipnowianie czekają z utęsknie-
niem każdej wiosny. Jest to bo-
wiem niepowtarzalna okazja dla 
lokalnych artystów na poddanie 
ocenie fachowców swoich prac, 
pasji i dokonań, a także zapre-
zentowanie swojej twórczości na 
publicznej wystawie pokonkur-
sowej.

Mieszkańcy Lipna w wieku 
powyżej 15 lat mogą zgłaszać do 
konkursu prace z zakresu sztuk 
wizualnych: malarstwa, grafiki, 
rysunku, rzeźby, fotografii, mul-
timediów.

Jury przyzna Grand Prix 
„Dzieło Roku” (nagrodę pienięż-
ną w kwocie 600 zł) i miejsca I, 
II i III.

Oceniane będą prace powsta-

łe w roku 2017, niepublikowane 
wcześniej oraz niezgłaszane do 
innych konkursów i wystaw. Kon-
kurs jest tajny, prace podpisane 
bądź sygnowane nie będą rozpa-
trywane przez jury. Każde dzieło 
musi być opatrzone godłem, a do 
zgłoszenia należy dołączyć za-
mkniętą kopertę oznaczoną tym 
samym godłem z umieszczonymi 
wewnątrz niej danymi osobowy-
mi i kontaktowymi autora.

Karta uczestnika dostępna 
jest w sekretariacie MCK lub na 
stronie internetowej organiza-
tora. Każdy uczestnik może zło-
żyć tylko jedną pracę w kategorii 
sztuki wizualne. Dzieła malar-
skie, fotograficzne, graficzne 
i rysunkowe muszą być oprawio-
ne w ramy lub antyramy (prace 

bez oprawy nie będą przyjmowa-
ne do konkursu). Wszelkie inne 
prace zgłoszone do konkursu 
powinny być tak skonstruowane, 
ażeby umożliwić ich prawidłowe 
wystawienie.

Organizatorem konkursu 
jest Miejskie Centrum Kultural-
ne w Lipnie. Prace oznakowa-
ne godłem wraz z wypełnioną 
kartą uczestnika należy składać 
w sekretariacie Miejskiego Cen-
trum Kulturalnego w Lipnie (ul. 
Piłsudskiego 22, tel. 54 287 24 40) 
do 3 kwietnia, do godziny 15.30. 
Wernisaż i wręczenie nagród za-
planowane jest 13 kwietnia (godz. 
17). Wystawa prac potrwa do  
30 kwietnia. Patronem konkursu 
jest burmistrz Paweł Banasik.

Lidia Jagielska

Wiosna ze 
świętym Patrykiem
W minioną środę społeczność szkolna w Maliszewie 
aktywnie uczestniczyła w akcji „Witaj, wiosno” oraz 
święcie św. Patryka, patrona Irlandii.

Gmina Lipno

To było podwójne i bardzo ak-
tywne świętowanie. Nikt w minio-
ną środę w Maliszewie nie nudził 
się, atrakcji nie brakowało, były też 
smakołyki, a w szkole królował… 
kolor zielony.

– 21 marca uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Maliszewie uroczy-
ście powitali wiosnę –  informuje 
nauczycielka Joanna Słaboszewska. 
– Cała społeczność uczniowska 
obejrzała inscenizację przygotowa-
ną przez dzieci z oddziału przed-
szkolnego, którą wyreżyserowała 
Mirosława Boniecka. W akademii 
poświęconej pierwszemu dniu 
wiosny dzieci pożegnały zimę, 
a przywitały wiosenne kwiaty, nad-
latujące bociany i sznury dzikich 
gęsi oraz wesoło kumkające żabki. 

Wesołe piosenki zaprezentowali 
także uczniowie klas I-III. W śro-
dowe przedpołudnie społeczność 
szkolna świętowała również Dzień 
świętego Patryka – patrona  Irlan-
dii. Szkolne korytarze zazieleniły 
się za przyczyną strojów uczniów. 
Garderoba uczniów, nauczycieli 
i pracowników szkoły zawierała 
zielone akcenty. 

Przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego wraz z opiekunką 
Magdaleną Kucińską przygotowali 
kiermasz ciast i galaretek, na stole 
królował zielony kolor kojarzący się 
z nadzieją. Po inscenizacji ucznio-
wie chętnie pozowali do pamiątko-
wych zdjęć.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Skępe

Wiosna w książkach
W miniony czwartek uczniowie zerówek miejscowej szkoły odwiedziły bibliotekę 
publiczną. Tematem lekcji bibliotecznej była wiosna.

– Po długiej zimie wszyscy 
czekamy na wiosnę, tę porę roku, 
gdy wszystko wokół budzi się do 
życia za sprawą słoneczka, które 
jaśniej świeci i rozpromienia ra-
dosne buzie dzieci – mówi szef 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Skępem Jerzy Kowalski. 
– U nas zagościły dzieci z klas „0” 
Szkoły Podstawowej im. Gusta-
wa Zielińskiego w Skępem wraz 
z wychowawczyniami Elżbietą 

Narowską i Sylwią Bartoszewicz. 
Tematem lekcji bibliotecznej była 
wiosna.

W ramach zajęć dzieci w opar-
ciu o ilustracje poznały pierwsze 
zwiastuny wiosny. Opowiadały 
o swoich wiosennych spostrze-
żeniach. Wysłuchały wierszy oraz 
uczestniczyły w ulubionych za-
jęciach plastycznych kolorując 
wiosenne ilustracje. Ciekawą nie-
spodzianką i dużym wyzwaniem 

dla najmłodszych okazało się 
zadanie polegające na układaniu 
puzzli z wiosennymi obrazkami. 
Jednak i temu wyzwaniu maluchy 
wytrwale podołały. Na zakończe-
nie zajęć dzieci wysłuchały ba-
jeczki o wiosennych porządkach 
w ogrodzie. Po uwiecznieniu zajęć 
na wspólnej fotografii radośnie 
wróciły do szkoły.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

W paczce Kangura 
W miniony czwartek ponad trzydzieścioro uczniów 
szkoły w Radomicach uczestniczyło w międzynaro-
dowym konkursie matematycznym. Szkolnym koor-
dynatorem przedsięwzięcia jest Lucyna Siecińska.

Gmina Lipno

To był wyjątkowy dzień dla 
pasjonatów matematyki na ca-
łym świecie i w szkole w Rado-
micach. 15 marca bowiem aż  
31 uczniów Zespołu Szkół w Ra-
domicach (26 osób ze szkoły 
podstawowej i 5 gimnazjalistów) 
przystąpiło do Międzynarodo-
wego Konkursu „Kangur Ma-
tematyczny” pod patronatem 
Wydziału Matematyki i Infor-
matyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

– „Kangur Matematyczny” 
należy do najbardziej masowych 
imprez na świecie, której głów-
nym celem jest szeroka popu-
laryzacja matematyki – mówią 
organizatorzy szkolnej odsło-
ny prestiżowego konkursu. – 

W tym dniu uczniowie z całego 
świata przez 75 minut zmagali 
się z tymi samymi zadaniami 
sprawdzającymi umiejętności 
matematyczne i logiczne my-
ślenie. Uczniowie rywalizowali 
w kategoriach: Żaczek, Maluch, 
Beniamin, Kadet i Junior.

Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu w Radomicach 
czuwali nauczyciele: szkolny 
koordynator Lucyna Siecińska 
oraz Anna Kujawska i Izabela 
Ćwiklińska. Uczniowie i ich opie-
kunowie z wielką niecierpliwo-
ścią czekają na wyniki zmagań 
matematycznych, które będą 
ogłoszone w maju.

Lidia Jagielska
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Gospodynie najlepsze
Siatkówka  24 marca w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziew-
cząt. W rywalizacji zaprezentowały się zespoły z Brudzenia Dużego, Chalina, Dobrzynia nad Wisłą i Lipna

Cztery drużyny zagrały w sys-
temie każdy z każdym. Mecze 
trwały do dwóch wygranych se-
tów, a sety standardowo do 25 
punktów. Przed zawodami trudno 
było wskazać faworyta, bo poziom 
sportowy poszczególnych zespo-
łów był niemałą zagadką. Pierwsze 
mecze pokazały jednak, kto będzie 
walczył o końcowy tryumf. Bardzo 
pewnie swoje premierowe wystę-
py wygrały zawodniczki z Lipna 
(2:0 z Chalinem) i Dobrzynia nad 
Wisłą (2:0 z Brudzeniem Dużym). 
W drugiej serii spotkań Lipno po-
nownie zdecydowanie pokonało 
Brudzeń Duży. Więcej działo się za 
to w spotkaniu Chalina z Dobrzy-
niem. Ostatecznie gospodynie wy-
grały 2:0, ale pochwalić trzeba też 

Chalin, który stawiał duży opór 
i dzielnie walczył o każdy punkt.

Ostatnie mecze skojarzyły 
zespoły, które bezpośrednio wal-
czyły ze sobą o I miejsce (Dobrzyń 
i Lipno) oraz o III miejsce (Brudzeń 
i Chalin). Walka o brązowe meda-
le rozstrzygnęła się w dwóch se-
tach, a Chalin pokonał Brudzeń 
2:0. Zdecydowanie więcej emocji 
było w meczu o złote medale. 
W pierwszym secie lepsze okazały 
się lipnowianki zwyciężając 25:21. 
W drugiej partii walka zaczęła się 
na całego i po grze na przewagi 
minimalnie wygrały zawodnicz-
ki z Dobrzynia nad Wisłą (26:24). 
Wszystko musiało rozstrzygnąć 
się w tie-breaku. Gospodynie wy-
darły zwycięstwo, wygrywając 

Złoty medal wywalczył tre-
ner naszego klubu sensei Paweł 
Olszewski (4 Dan) w kumite wkf 
open (karate olimpijskie) seniorów. 
Również dwa złote medale zdobył 
Szymon Majewski, odpowiednio 
w kumite juniorów – 60 kg oraz 
kumite wkf open (karate olimpij-
skie). Dwa srebrne medale zdobyła 
Zuzanna Sądej, odpowiednio w ku-
mite młodziczek + 50 kg oraz ku-
mite wkf open. Ponadto brązowy 
medal w kumite wkf open zdobyła 
Katarzyna Gabrychowicz.

Centrum trzyma się dzielnie
W sobotę 24 marca odbył się VII Piaseczyński Turniej Karate Kyokushin Iko Ma-
zovia Cup 2018. W zawodach z sukcesami startowali podopieczni Centrum Sztuk 
Walki z Lipna.

Sporty walki

Centrum Sztuk Walki w Lip-
nie jest młodym klubem, dzia-
łającym dopiero od 3 lat. Mimo 
to jego zawodnicy nie mają żad-
nych kompleksów i na zawodach 
o tak wysokiej randze pokazali 
się od najlepszej strony. Były to 
jedne z liczniejszych zawodów 
w organizacji IKO. W imprezie 
wzięło udział 395 zawodników 
z 39 klubów z całej Polski. Cen-
trum Sztuk Walki w Lipnie był 
reprezentowany przez siedmio-

ro zawodników. To przedsmak 
tego, co ich czeka jeszcze w tym 
sezonie.

Czworo naszych zawodni-
ków zdobyło medale w następu-
jących kategoriach: Martyna Li-
sowska w kumite dziewcząt +35 
kg zdobyła brąz, Jakub Brauer 
w kumite dzieci młodsze – 25 kg 
zdobył brąz, Klaudiusz Specjalski 
w kumite juniorzy młodsi – 45 kg 
zdobył brąz oraz Szymon Niery-
chlewski w kumite dzieci młodsze 

8-9 lat zdobył srebro. Pozostali 
zawodnicy mimo waleczności 
uplasowali się tuz za podium. 
Karatecy, którzy przygotowu-
ją się do kolejnych zawodów, 
wszystkie swoje walki prowadzili 
w ładnym stylu. Przedstawiciele 
CSW chcą podziękować wszyst-
kim tym, którzy angażują się we 
wspólny sukces, począwszy od 
trenerów, nauczycieli, a kończąc 
na samorządach.

(ak), fot. nadesłane

6 medali 
karateków LKKK
3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy medal to dorobek za-
wodników Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate 
z Mistrzostw Makroregionu Dolnośląskiego oraz Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Lublinie.

Sporty Walki

To drugi makroregion w tym 
miesiącu dla zawodników LKKK. 
W marcu odbywa się 5 mistrzostw 
makroregionów w Polsce, są to 
najważniejsze zawody z ramienia 
Polskiego Związku Karate rozgry-
wane przed mistrzostwami Polski. 
Nasz klub należy do makroregionu 
zachodniego, gdzie dwa tygodnie 
temu zdobył 8 medali, a w miniony 
weekend zawodnicy z Lipna wyru-
szyli na kolejny makroregion, by 
potwierdzić że należą do czołówki.

(ak), fot. nadesłane

17:15. Organizatorzy dziękują obu 
zespołom za piękną walkę i emo-
cjonujące widowisko. Puchary 
i medale dla trzech najlepszych 
drużyn oraz dyplom za udział dla 

IV zespołu wręczył dyrektor DCSiT 
Stanisław Niekraś.

To nie koniec siatkarskich 
zmagań w DCSiT. W niedzielę  
8 kwietnia o godz. 10:00 swój tur-

niej rozegrają panowie, a 22 kwiet-
nia również w niedzielę o 10:00 
organizatorzy zapraszają repre-
zentacje sołectw.

(ak), fot. nadesłane

Piłka nożna

Porażka Wisły
Sprawdza się scenariusz odnośnie trudnego począt-
ku rundy wiosennej w lidze okręgowej dla Wisły Do-
brzyń. Po porażce w Lubaniu nasza drużyna przegra-
ła w dramatycznych okolicznościach 1:2 w Lubieniu 
Kujawskim.

Wiadomo było, że sytuacja 
w tabeli oraz liczne zmiany ka-
drowe Wiśle nie pomogą w walce 
o utrzymanie w V lidze. Nie po-
maga też wyjątkowo trudny ter-

minarz. Po porażce 0:3 w Lubaniu 
Wiślacy pojechali na teren benia-
minka z Lubienia Kujawskiego. 
Mecz rozpoczął się wyśmienicie, 
bo już w 4. minucie gola dla na-

szego zespołu zdobył Paweł Rzę-
siewicz. Wynik 0:1 utrzymał się do 
końca pierwszej połowy.

Mimo, że gospodarze dąży-
li do wyrównania, prowadzenie 
piłkarzy z Dobrzynia utrzymy-
wało się także w drugiej odsłonie. 
Wreszcie po kwadransie miej-
scowi dopięli swego i wyrównali. 
W 80. minucie goście mogli prze-
chylić szalę na swoją stronę, ale 
karnego nie wykorzystał Patryk 
Olewiński. Chwilę później rywale 
strzelili na 2:1 i takim wynikiem 
zakończyło się to spotkanie. Za-

miast wygranej jest więc poraż-
ka, która co prawda nie zmieniła 
trzynastego miejsca Wisły w ta-
beli, ale sprawiła, że strata do 
dwunastej ekipy (właśnie Lubie-
nianki) to już 6 punktów.

W sobotę Wisła zagra wresz-
cie przed własną publicznością. 
Zadanie znowu będzie mieć trud-
ne, bo podejmie Łokietek Brześć 
Kujawski, jedną z najsilniejszych 
drużyn okręgówki. Relację zoba-
czycie i przeczytacie oczywiście 
w kolejnym CLI.

(ak), fot. archiwum

Lubienianka 
Lubień kujawSki 

VS.
wiSła Dobrzyń

2 (0: 1) 1
Gole

Rzęsiewicz

Skład

Sujecki – Habasińki, Kleczkowski, 
Laskowski, Łukasz Olewiński – 
Jasiński, Statkiewicz, Brząkalski 
(75’ Białoskórski), Koprowski (80’ 
Lewandowski) – Patryk Olewiński, 
Rzęsiewicz (78’ Szklarczyk)
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Derby dla tłuchowii
PIŁKA NOŻNA  Piłkarze z Tłuchowa są w dobrej formie na 
wiosnę. Po punkcie zdobytym w Bobrownikach pewnie ograli 
Wicher Wielgie i są o włos od ligowej czołówki

Runda wiosenna we wło-
cławskiej A-klasie rozkręca się 
na dobre. Przypomnijmy, że na 
inaugurację Tłuchowia zremi-
sowała 2:2 z Wiślaninem w Bo-
brownikach, zaś Wicher zdobył 
jeden punkt po remisie 1:1 z GKS 
Fabianki. Przed niedzielnym spo-
tkaniem goście z Wielgiego byli 
liderem tabeli grupy II. Zanosiło 
się więc na bardzo ciekawe wi-
dowisko tym bardziej, że był to 
mecz derbowy.

Pierwsza połowa należała do 
gospodarzy. Podopieczni Pawła 
Bielickiego zaatakowali śmielej 
i to się opłaciło. Już w 16. minu-
cie Szmulewicz podał do Czyżew-
skiego, a ten pokonał bramkarza 
gości. Do przerwy wynik nie uległ 
już zmianie, choć miejscowi mie-
li więcej z gry i mogli pokusić się 
o podwyższenie prowadzenia.

Wicher spróbował zaatako-
wać tuż po przerwie. Piłkarze 

trenera Arkadiusza Wasilewskie-
go wyszli z pressingiem na de-
fensorów Tłuchowii, sami czę-
ściej utrzymywali się przy piłce 
i próbowali ataku pozycyjnego. 
Jak zwykle aktywny był Sebastian 
Paszyński, szarpać próbowali 
w środku pola Kosowski z Rani-
szewskim. Niewiele z tego jednak 
wynikało, bo gospodarze skutecz-
nie się bronili, nie dopuszczając 
do groźnych sytuacji pod bramką 
Witkowskiego. Na nic zdały się 
także dramatyczne próby, jak np. 
zagranie Marcinkowskiego, który 
próbując wymusić rzut karny, za-
robił jedynie żółtą kartkę.

Tłuchowia schowana była za 
podwójną gardą i spokojnie cze-
kała na swoje szanse. Doczekała 
się na kwadrans przed końcem. 
Długiego wybicia bramkarza nie 
przeciął skutecznie gracz Wi-
chra. Do piłki dopadł Arkadiusz 
Paszyński i spokojnie posłał pił-

kę obok Radosława Czubakow-
skiego. Warto dodać, że strzelec 
drugiej bramki to wychowanek 
Wichra.

Ostatecznie Tłuchowia zasłu-
żenie wygrała 2:0 i awansowała 
na piąte miejsce w tabeli. 16 zdo-
bytych punktów przy 19 punk-
tach lidera z Kowalk sprawia, że 
realne stało się nawet pierwsze 
miejsce na koniec rundy i wal-
ka o awans do ligi okręgowej. 
W najbliższy weekend Tłuchowia 
zagra na wyjeździe z najsłabszą 
w lidze Victorią Smólnik. Wicher 
spadł na trzecie miejsce, ale ma 
także 19 punktów. W sobotę pił-
karze z Wielgiego podejmować 
będą Wiślanina Bobrowniki. Re-
lacja z kolejnych meczów A-klasy 
w następnym wydaniu CLI. Wię-
cej zdjęć z pojedynku w Tłucho-
wie znajdziecie na naszym porta-
lu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

TŁuchOwIA TŁuchOwO 
VS.

wIcher wIelgIe

2 (1: 0) 0
Gole

Czyżewski, Paszyński

Skład

Witkowski – Kwiatkowski, Zbrożek, 
Olaszewski, Sulkowski, Czyżewski 
(Krakowski), Gaul, Orszak  
(Rykaczewski), Szmulewicz 
(Sieciński), Paszyński, Buraczyński 
(Skrzyński).

Dobry początek 
Mustanga
Od wygranej rozpoczęły rundę wiosenną III ligi kobiet 
piłkarki UKS Mustang Wielgie. Podopieczne Michała 
Ziemińskiego pokonały 2:0 Noteć Inowrocław.

Piłka nożna

Mecz odbył się w minioną 
sobotę na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią we Włocławku. 
Nasz zespół miał rozpocząć ligę 
tydzień wcześniej, lecz spotka-
nie z KKP Bydgoszcz zostało 
przełożone na 28 marca. Mecz 
z Notecią Inowrocław dziewczę-
ta z UKS-u rozpoczęły bardzo 
odważnie, raz po raz stwarzając 
sobie sytuacje bramkowe. Dru-
żyna z Inowrocławia to bardzo 
dobry zespół, dlatego piłkarki 
z Wielgiego podeszły do tego 
spotkania bardzo zmotywowa-
ne.

W pierwszej połowie, po 
rzucie wolnym z 23 metrów wy-
konywanym przez Magdalenę 
Żebrowską piłka znalazła się 
w siatce. Do przerwy było 1:0. 
Po przerwie UKS chciał zdobyć 
drugą bramkę i w 63. minucie 
Magdalena Żebrowska zdoby-
ła swojego drugiego gola, pod-

wyższając na 2:0. UKS w bardzo 
dobrym stylu rozpoczął rundę 
wiosenną.

(ak), fot. archiwum

uKS MuSTANg wIelgIe 
VS.

 NOTeć INOwrOcŁAw

2 (1: 0) 0

Gole

Żebrowska 2

Skład

Olkiewicz, Jaskuła, Marchlewska, 
A. Żebrowska (58’ Rybczyńska), 
Kwiatkowska, Wiśniewska  
(39’ Detmer), Pikos,  
Czubakowska, Szczepaniak,  
Maćkiewicz, M. Żebrowska. 
Ponadto rezerwa: Wilińska, 
Kamińska, Lejmanowicz, Wender-
lich, Przyborowska, Andrzejewska, 
Raczkowska.

Piłka nożna

10 goli i wygrana Mienia
Inauguracyjne spotkanie ligowe w tym roku w wykonaniu piłkarzy Mienia Lipno 
było nietypowe z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze mecz rozegrano 
w Toruniu. Po drugie padło w nim aż 10 bramek!

Lipnowianie na powrót na 
boiska A-klasy musieli poczekać 
tydzień dłużej niż ich rywale, 
bo w pierwszej wiosennej ko-
lejce pauzowali. Przypomnijmy, 
że Skrwa Skrwilno podzieliła 
się punktami z Grotem Kowal-
ki i zremisowała mecz derbowy 
2:2. Spotkanie miało odbyć się 
w sobotę w Lipnie, ale zostało 
w ostatniej chwili przeniesio-
ne do Torunia. Powodem było 
oszczędzanie płyty boiska na 
lipnowskim stadionie, gdyż przy 
obecnej pogodzie rozegranie na 
niej meczu oznaczałoby jej po-
ważne zużycie.

Toruński klimat w niczym 
nie przeszkodził naszej druży-

nie, która już w 4. minucie ob-
jęła prowadzenie za sprawą 
Krasuckiego. Dalsze minuty nie 
zwiastowały takiej kanonady, 
gdyż do 30. minuty meczu wynik 
nie uległ zmianie. Wtedy worek 
z bramkami rozwiązał się na do-
bre i w ciągu kilku chwil trafiali 
Cymerman i Szajgicki i po nie-
co ponad pół godzinie gry Mień 
prowadził już 3:0. Wtedy zbudzili 
się goście, którzy w ciągu czte-
rech minut zdobyli dwa gole. Na 
szczęście jeszcze przed przerwą 
trafił Kempiński i po pierwszej 
połowie było 4:2.

Kanonada trwała też po 
przerwie. Już po pięciu minutach 
goście zdobyli gola na 3:4. Jednak 

w 55. minucie znów trafił Kem-
piński, zaś po golu Szajgickiego 
z 60. minuty zrobiło się już 6:3. 
Mimo to Skrwa się nie poddawa-
ła i siedem minut później zdoby-
ła czwartą bramkę. Choć rywale 
mieli nadzieję na remis, to wynik 
już nie uległ zmianie. Mień Lip-
no wygrał 6:4 na szóste miejsce 
w tabeli (14 punktów). Do lide-
ra z Kowalk i dwóch kolejnych 
ekip lipnowianie tracą 5 punk-
tów. W sobotę czeka ich trudny 
wyjazd do Kruszyna na mecz 
z Kujawiakiem, który jest wice-
liderem i to mimo jednego me-
czu zaległego. Relacja oczywiście 
w kolejnym CLI.

(ak), fot. archiwum

MIeń lIPNO 
VS.

SKrwA SKrwIlNO

6 (4: 2) 4
Gole

Kempiński  i Szajgicki po 2, Krasucki, Cymerman

Skład

Małecki – Andruszkiewicz, Kilanowski (58’ Kotkiewicz), Gracyk (63’ Kępiński), 
Jankowski – Szajgicki, Markowski, Kozicki, Krasucki – Cymerman, Kempiński


