
NIK w latach 2015-2017 prze-
prowadził masowe kontrole pol-
skich szpitali. Ostateczne wnio-
ski są niepokojące. Od 2008 roku 
w żadnym stopniu nie poprawiło 
się żywienie pacjentów w szpita-
lach, kiedy to przeprowadzano 
poprzednią kontrolę. Wspólnie 
z Państwową Inspekcją Sanitarną 
ustalono, że na 284 skontrolowa-
ne lecznice prowadzące żywienie 
pacjentów we własnym zakresie 
nieprawidłowości stwierdzono 
łącznie w 197 placówkach (69%), 
w tym w 84 nie spełniano wy-
magań sanitarno-higienicznych, 
a w 173 szpitalach wykryto nie-
zgodności w zakresie żywienia 

pacjentów.
Brak norm
Samowolka. Tak można okre-

ślić sposób przygotowywania po-
siłków w szpitalach. Nie istnieją 
bowiem żadne regulacje prawne, 
które określałyby z jakich pro-
duktów należy korzystać, w jaki 
sposób gotować i co podawać 
chorym przy konkretnych cho-
robach. Nie ma także obowiązku 
zatrudniania dietetyków, którzy 
planowaliby poszczególne diety. 
Jeśli już władze szpitali samo-
dzielnie decydowały się zatrud-
nić dietetyków, to ci przez zbyt 
dużą liczbę pacjentów, których 
mieli objąć opieką, robili to nie-

rzetelnie. Ciekawostką jest, że 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
określiło wymagania w zakre-
sie wyżywienia dla osadzonych 
w zakładach karnych i aresztach 
śledczych. Wskazano nie tylko 
rodzaje posiłków i napojów, ale 
także wartość odżywczą i ener-
getyczną oraz minimalny dzien-
ny koszt wyżywienia. O to samo 
w raporcie NIK apeluje do Mini-
sterstwa Zdrowia w kwestii pa-
cjentów szpitali.

Niska jakość produktów
Podczas kontroli stwier-

dzono niedobory składników 
istotnych dla zdrowia, takich jak 
wapń, żelazo, magnez czy wita-
miny. Z kolei za dużo używa się 
soli i produktów z zawartością 
witaminy A, która w nadmiarze 
jest toksyczna dla organizmu. 
W szpitalnych posiłkach brakuje 
owoców i warzyw. Za to za dużo 
jest tłustych przetworów mię-
snych i wędlin gorszej jakości 
(tj. wędliny zawierające niewiel-
ki procent mięsa lub mięso od-
dzielone mechanicznie, podroby, 
pasztety, parówki oraz produkty 
zawierające szereg substancji 
dodatkowych wzmacniających, 
konserwujących, przeciwutlenia-
czy, wzmacniaczy smaku). 

dokończenie na str. 2

NIK bije na alarm. Fatalne 
jedzenie w szpitalach

LIPNO  Szpitalne jedzenie może szkodzić. Taki wniosek płynie 
z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego posiłków przygo-
towywanych dla pacjentów w polskich szpitalach. Wszystko przez 
brak jednoznacznych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Jak jest 
w Szpitalu Lipno?

Dobrzyń nad Wisłą/Wielgie

Nastolatkowie 
kradli co popadło
Czterech młodych chłopców z Dobrzynia i Wielgiego 
rozkręciło przestępczy proceder. Młodociani rabusie 
kradli gołębie, kury, kaczki. Teraz odpowiedzą za swo-
je czyny.
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Pierwsze włamanie do kur-
nika miało miejsce w Czer-
skich Rumunkach (gm. Wielgie) 
22 kwietnia. Sprawcy przyszli 
w dzień, a rozochoceni sukcesem 
powrócili w nocy (23.04). Ukradli 
łącznie 21 kur i dwie kaczki. Już 
kolejnego dnia (24.04) pojawili 
się w Popowie (gm. Tłuchowo), 
gdzie wykorzystując nieobec-
ność gospodarza pracującego 
w polu, spakowali do worka 35 
gołębi. Również dwukrotnie (26 
i 28.04) okradli mieszkańca Bę-
dzenia (gm. Wielgie), skąd zabrali 
aż 80 gołębi.

Sprawcy nie poprzestawali 
na jednej kradzieży dziennie, bo 
jak ustalili policjanci, 26 kwietnia 
byli również w Tupadłach (gm. 
Wielgie), skąd ukradli 7 królików. 
Także w kwietniu w Wielgiem 
ukradli 8 kur i 15 gołębi.

– Ustalenia operacyjne 
dzielnicowego dały policjantom 
z Dobrzynia nad Wisła określo-
ny trop. Zabezpieczając prze-

marsz 3-majowy, mundurowi 
obserwowali typowane osoby. 
Gdy uczestnicy obchodów brali 
udział w mszy, policjanci patro-
lowali teren i namierzyli pojazd, 
który miał pojawiać się na miej-
scach kradzieży. Jak się okazało 
za kierownicą siedział jeden ze 
sprawców, 15-letni mieszkaniec 
Dobrzynia nad Wisłą. W aucie 
był także drugi 16-letni sprawca. 
Obaj zostali zatrzymani – poda-
je mł. asp. Małgorzata Małkińska 
z KPP Lipno.

Jak się okazało, zuchwałych 
kradzieży zwierząt dokonywało 
czterech nieletnich. Dwóch (15 
i 16-latek) z Dobrzynia nad Wisłą 
i dwóch kolejnych (15 i 16-latek) 
z Wielgiego. Trójka już usłyszała 
zarzuty kradzieży mienia o łącz-
nej wartości ponad 11 tysięcy 
złotych wspólnie i w porozumie-
niu. Takie same zarzuty usłyszy 
wkrótce czwarty ze sprawców 
kradzieży.

(ak), fot. archiwum



– Trzeci turniej sołecki jest 
jednocześnie pierwszym rozgry-
wanym w wyremontowanej hali 
– przypomina szef rady miejskiej 
w Skępem Ryszard Szewczyk. – 
Jest więc szansa na sprawdzenie 
obiektu i jego efektywności po 
przywróceniu do użytkowania.

A doznania sportowców są 
doskonałe. Jak twierdzą, hala i cie-
szy oczy, i spełnia wszelkie wyma-
gania. Doskonała podłoga z prze-
znaczeniem iście sportowym czy 
komfortowe warunki termiczne 
to główne elementy ważne dla 
piłkarzy czy amatorów sportu. 
Dla władz i bardziej wnikliwych 
obserwatorów najważniejszy jest 
wzorowy stan techniczny obiektu, 
między innymi jego orynnowanie 
i odwodnienie z odprowadzeniem 
wód deszczowych uniemożliwia-
jące podmywanie budynku czy 

zastój wody wokół.
– Na podłogę mamy ośmio-

letnią gwarancję, a na prace wy-
konane w ramach remontu pięć 
lat – mówi burmistrz Skępego 
Piotr Wojciechowski. – Cieszę się 
bardzo i z radością obserwuję 
trenujących tu nie tylko uczniów 
naszych szkół, ale i mieszkańców 
miasta i gminy. Ten obiekt i to wła-
śnie taki obiekt jest bezwzględnie 
potrzebny w Skępem, biorąc pod 
uwagę i potrzeby uczniów, i wszel-
kie zawody gminne sprzyjające 
integracji mieszkańców równych 
miejscowości, ale też reaktywa-
cję skępskiego klubu sportowego. 
Ważne jest też miejsce, bo przy 
hali mamy boisko wielofunkcyj-
ne orlik z animatorem sportu 
i plac zabaw dla najmłodszych. 
To wszystko stanowi naprawdę 
dobrą bazę sportową sprzyjającą 

rozwijaniu skępskiego sportu na 
najwyższym poziomie.

Przypomnijmy, że hala była 
wyłączona z użytkowania decyzją 
inspektora nadzoru budowlanego 
od 9 sierpnia 2016 roku. Była za-
kwalifikowana jako obiekt grożący 
zawaleniem, a przebywanie w jego 
pobliżu groziło utratą zdrowia lub 
nawet życia. Sprawa była bardzo 
poważna. Władze miasta zleciły 
wykonanie odpowiednich eksper-
tyz, szukały najlepszych rozwiązań 
technicznych, zleciły opracowanie 
projektu budowlanego, a 23 lute-
go 2017 roku uzyskały pozwolenie 
na budowę. A że taki remont to 
duży i niespodziewany koszt dla 
kasy miejskiej, to konieczne było 
szukanie najlepszych rozwiązań 
finansowych. Udało się pozyskać 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie 963 

tysięcy złotych, a także 885 tysię-
cy złotych w formie preferencyj-
nej i częściowo umarzalnej po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu na pokrycie 
kosztów prac termo moderniza-
cyjnych.

– To był dla nas duży koszt, 
ale trzeba było go ponieść, bo nie 
wyobrażam sobie, że nasze miasto 
i gmina miałyby być pozbawione 
takiego obiektu sportowego – za-
znacza burmistrz Wojciechowski. 
– Przypominam, że wyłoniliśmy 
wykonawcę robót dopiero w trze-
cim przetargu, efektem czego 
było zawarcie 2 sierpnia 2017 roku 
umowy z firmą Revbud Grzegorz 
Cyganek Tomasz Wszelaki Sp. j. 
z Torunia o wartości 3 milionów 
złotych. To był dobry wybór, prace 
zostały wykonane bardzo dobrze 
i za to wszystko fachowcom, za 
ich doświadczenie, zaangażowanie 
bardzo serdecznie dziękuję.

Obiekt cieszy oko i w środ-
ku, i na zewnątrz. A z technicznej 
strony cieszy wzmocnienie kon-
strukcji całego budynku, jego peł-
na termomodernizacja, nowocze-
sny i wydolny system ogrzewania 
i wentylacji zapewniający komfort 

termiczny o każdej porze roku, 
a także nowe oświetlenie i przede 
wszystkim nowa, typowo sporto-
wa, podłoga.

– Mam nadzieję, że hala bę-
dzie funkcjonować bez zastrzeżeń, 
ale gdyby działo się coś nawet nie-
wielkiego, będziemy bezwzględnie 
korzystać z gwarancji – dodaje 
włodarz Skępego.

Hala, która budziła w Skępem 
mnóstwo emocji, jest teraz inten-
sywnie użytkowana przez pasjo-
natów sportu i uczniów, wnikliwie 
obserwowana przez zarządców, 
by niczego nie przeoczyć, nie za-
niedbać. Wrażenia są pozytywne, 
a zadowolenie pełne. W końcu 
to najbardziej oczekiwany obiekt 
w ciągu ostatnich lat w Skępem. 
Skępianie mają znowu miejsce do 
rozwijania sprawności fizycznej, 
a lekcje wychowania fizycznego 
i wszelkie zajęcia sportowe odby-
wają się w nowoczesnym, dosto-
sowanym do wymagań i potrzeb 
XXI wieku, ale przede wszystkim 
bezpiecznym obiekcie.

W kolejnym numerze CLI 
opublikujemy obszerną relację 
z turnieju sołeckiego.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Jak jest w Lipnie?
Mieszkańcy powiatu lip-

nowskiego najczęściej korzystają 
z opieki w Szpitalu Lipno. W tej 
placówce funkcjonuje samodziel-
na kuchnia, a posiłki są przygoto-
wywane na miejscu. Jak oceniają 
je pacjenci? – Przykładowo na 
kolację dostawano kromkę chleba 
przekrojoną na pół i do tego tro-
chę jakiejś pasty. Do tego na przy-
kład herbata. Porcje bardzo małe 
– opisuje krewna pacjenta prze-
bywającego w Szpitalu Lipno.

Był pomysł, aby zlikwidować 
szpitalną kuchnię i przejść na ca-
tering, ale starosta lipnowski nie 
wyraził na to zgody.

– Zdarzało mi się słyszeć na-
rzekania na szpitalne jedzenie, ale 
moim zdaniem jest ono dobre, bo 
mamy własną kuchnię, a nie cate-
ring. Ja zawsze podkreślam, że to 
przecież nie jest restauracja. Mam 
porównanie z obiadami przywo-
żonymi przez catering w jednej 
z klinik, w której przebywałem 
i to gotowane na miejscu w Szpi-
talu Lipno jest lepsze – mówi 
Krzysztof Baranowski, starosta 
lipnowski.

Jak Wy oceniacie posiłki 
w Szpitalu Lipno? Czekamy na Wa-
sze opinie.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. ilustracyjne
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– Badania próbek posiłków 

szpitalnych przeprowadzonych 
na zlecenie NIK przez organy Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej i In-
spekcji Handlowej wykazały nie-
dobory składników odżywczych, 
mogących powodować uszczerbek 
na zdrowiu pacjentów jak np.: 
odwapnienie, zmiękczenie i znie-
kształcenie kośćca, niedokrwistość, 
niedotlenienie tkanek, nadmierną 
pobudliwość mięśniową, drżenie 
i bolesne skurcze mięśni, stany 
lękowe, bezsenność, nadciśnienie 
czy zaburzenia w funkcjonowaniu 
nerek – czytamy w raporcie NIK.

Insekty w jedzeniu
Nie we wszystkich kontrolo-

wanych szpitalach i firmach ka-
teringowych przygotowujących 
posiłki dla pacjentów zachowano 
odpowiednie warunki sanitarno-
higieniczne. Co więcej, w dwóch 
szpitalach stwierdzono nawet 
obecność insektów.

– Żywienie pacjentów w szpi-
talu jest finansowane w ramach 
kontraktów zawieranych z Naro-

dowym Funduszem Zdrowia na 
leczenie szpitalne, które obejmują 
zarówno świadczenia medyczne 
jak i towarzyszące. Dzienną staw-
kę żywieniową w szpitalu ustala 
kierownik podmiotu leczniczego. 
Koszty leczenia wraz ze świad-
czeniami towarzyszącymi są jed-
nak niejednokrotnie wyższe niż 
wartość kontraktu. Zmusza to 
świadczeniodawców do ogranicze-
nia kosztów i często są to właśnie 
ograniczenia kosztów wyżywienia 
pacjentów – czytamy dalej w ra-
porcie.

Wyżywienie za 
12 zł dziennie
Ile właściwie kosztują posiłki? 

Z ustaleń NIK wynika, że średni 
koszt produktów użytych do przy-
gotowania posiłków to 3,7-8,46 zł 
(wsad do kotła), a całodziennego 
wyżywienia pacjenta w granicach 
12,07-17,99 zł. Tak jest w przypad-
ku kuchni działających w szpitalu. 
Taniej wychodzi korzystanie z ca-
teringu. Tu średni koszt całodnio-
wego wyżywienia jednego pacjen-
ta to od 9,55 do 16,83 zł.
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NIK bije na alarm. 
Fatalne jedzenie...

Lipno
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W  S k R ó c I e
LIPno obudzą ze śpiączki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego 

tradycyjnie jak co roku organizuje akcję charytatywną na rzecz war-
szawskiej kliniki „Budzik” reprezentowanej przez synową patrona naszego 
przedszkola Ewę Błaszczyk-Janczarską. Już w czwartek 10 maja na sce-
nie kina Nawojka będzie można obejrzeć  przedstawienie „Piękna i bes-
tia”. Spektakle odbędą się od godzinie  9.30 i o 11.00, cegiełki o wartości 
5 złotych można nabywać w sekretariacie przedszkola. Reżyserką jest 
Mariola Kowalska, narratorem Maria Bednarczyk, dekoracje przygotowuje 
Hanna Andryszczyk, chórami Zespołu Szkół w Chrostkowie i Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Lipnie dyrygować będzie Jarosław Milewski, a na scenie 
zobaczymy milusińskich z koła teatralnego „Kraina bajek” i „Małego akto-
ra” oraz rodziców z koła „Bajeczny uśmiech”. Oprawę muzyczną zapewni 
Roman Kowalski.

LIPno Zaśpiewają z patronką
Już w najbliższą sobotę 12 maja o godzinie 10.00 rozpocznie się w kinie 

Nawojka Festiwal Piosenki Dziecięcej zatytułowany „Z poezją Doroty Gell-
ner”. Organizatorem wokalnej uczty jest Przedszkole Miejskie im. Doroty 
Gellner z dyrektor Krystyną Smolińską na czele. Patronem honorowym 
zmagań jest burmistrz naszego miasta Paweł Banasik. Będzie mnóstwo 
dobrej muzyki dziecięcej i zacni goście. Wstęp wolny.

Lidia Jagielska

Hala cieszy sportowców
SkĘPe  Od 9 kwietnia, kiedy to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipnie przywrócił do użyt-
kowania po kapitalnym remoncie halę sportową przy skępskiej Szkole Podstawowej, obiekt jest intensyw-
nie testowany przez uczniów i mieszkańców z miasta i gminy Skępe. Opinie użytkowników są wzorowe
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Jednostka z 90-letnią historią
GMINA TŁUCHOWO  Oprócz obchodów odzyskania niepodległości, święto 3 maja było także okazją do 
uczczenia 90-lecia działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach

W  S K R Ó C I E
LIPNO Dzień dla niepełnosprawnych 
W najbliższy piątek 11 maja w lipnowskiej siedzibie Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych przy ulicy Mickiewicza 43, w sali obsługi klientów, w godzin-
ach od 9.00 do 13.00 odbędzie się Dzień Osób z Niepełnosprawnością. 
Z tej okazji w lipnowskim inspektoracie zaplanowano dyżur eksperta 
ZUS-u, eksperta Urzędu Skarbowego, pracownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz dyżur pielęgniarki. Jest szansa na uzyskanie porad 
skarbowych, ubezpieczeniowych i nie tylko, a nawet na pomiar ciśnienia. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje to wydarzenie wspólnie 
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Cen-
tralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Instytutem Badawczym 
i Instytutem Transportu Samochodowego.

SKĘPE Czytają wiersze
Do tegorocznej, szesnastej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Po-

etyckiego im. Gustawa Zielińskiego wpłynęło 106 zgłoszeń od młodych 
poetów z całej Polski. Jurorzy już otrzymali anonimowe wiersze do oceny. 
Wkrótce nastąpi narada i wybrane zostaną najlepsze wiersze, a potem 
komisja konkursowa odkryje nazwiska ich autorów. Gala poetycka 
w Skępem odbędzie się 9 czerwca o godzinie 12.00 w sali kameralnej ra-
tusza miejskiego.

Lidia Jagielska

90-lecie OSP Źródła obcho-
dzono wyjątkowo uroczyście. 
Najpierw odbyła się plenerowa 
msza św., w czasie której został 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

poświęcony nowy wóz strażacki. 
Druhowie mogli go kupić dzięki 
własnym środkom, hojnym dar-
czyńcom, a także z otrzymanych 

dofinansowań. Od teraz strażacy 
do akcji ratowniczo-gaśniczych 
będą wyjeżdżać samochodem 
marki Citroen Jumper.

Podczas uroczystego apelu 
przed strażnicą przedstawiono 
historię jednostki. Na począt-
ku swej działalności strażacy 
dysponowali bardzo skromnym 
sprzętem: ręczną sikawką, bo-
sakami i wiadrami. Do pożarów 
druhowie wyjeżdżali wozami 
konnymi. Obecnie OSP w Źró-
dłach liczy kilkudziesięciu dru-
hów. – Wspólnie tworzyliśmy tę 
jednostkę. Tu zaczynali nasi pra-
dziadkowie. Były lepsze i gorsze 
czasy, ale najważniejsze, że się 
nie poddaliśmy, bo zawsze naj-
ważniejsze dla nas było bezpie-

czeństwo i dobro ludzi – mówi 
Eugeniusz Grączewski, prezes 
OSP Źródła.

W uroczystościach wzięło 
udział 9 zastępów OSP z tere-
nu gminy Tłuchowo oraz gmin 
sąsiednich. Obecni byli również 
samorządowcy, duszpasterze 
oraz przedstawiciele PSP w Lip-
nie.  – Wielu wspaniałych ludzi 
służyło dla mieszkańców gminy 
i powiatu. Za ich służbę i ofiar-
ność chcę im serdecznie podzię-
kować i życzyć tak wielkiej od-
wagi i wytrwałości, jakie mają 
dotychczas – mówiła Aneta 
Jędrzejewska, członek zarządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego.

Oprócz ciepłych słów z po-

dziękowaniami za lata działalno-
ści na rzecz mieszkańców straża-
cy otrzymali wiele podarunków. 
Jednostka ze Źródeł wzbogaciła 
się m. in. o pilarkę spalinową. 
Były również prezenty pienięż-
ne ze starostwa powiatowego 
w Lipnie oraz z urzędu marszał-
kowskiego w Toruniu. Podczas 
uroczystości druhom zostały 
wręczone medale i wyróżnienia. 
Strażacy otrzymali odznaczenia 
za wysługę lat. Prezydium woje-
wódzkie przyznało złoty medal 
za zasługi dla pożarnictwa dru-
howi Markowi Ziemińskiemu.

Obszerna fotorelacja z uro-
czystości na naszym portalu lip-
no-cli.pl.

Tekst i fot. (mb-g)

Gmina Dobrzyń nad Wisłą/Gmina Wielgie

Wielki dzień strażaków
W minioną niedzielę w Mokowie odbył się Gminno-Parafialny Dzień Strażaka. 
W imprezie udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą, ale 
i z sąsiedniej gminy Wielgie.

W związku z tym, iż para-
fia w Mokowie swoim zasięgiem 
obejmuje także część gminy Wiel-
gie, w uroczystości udział wzięły 
m. in. jednostki z Płonczyna, czy 
Zakrzewa. Było też kilka jedno-
stek z gminy Dobrzyń nad Wisłą, 
oczywiście na czele z gospodarza-
mi z Mokowa. Najpierw druhowie 
zebrali się przy strażnicy, by prze-
maszerować do kościoła i wziąć 
udział w mszy św. Punktem kul-
minacyjnym było przejście na 
cmentarz parafialny w Mokowie 
i złożenie kwiatów na pomniku 
ku czci zmarłym strażakom przez 
delegacje.

Po tej podniosłej części 

uczestnicy strażackiego święta 
udali się z powrotem pod strażni-
cę, gdzie kontynuowano wyjątko-
we święto. Całość prowadził ko-
mendant gminny OSP Kazimierz 
Janecki, który dziękował gościom 
i przede wszystkim strażakom. 
Wśród zaproszonych oficjeli była 
m. in. Aneta Jędrzejewska z za-
rządu województwa kujawsko-
pomorskiego. Oprócz ciepłych 
słów przekazała czek na 400 zł 
dla OSP Mokowo oraz sprzęt ra-
townictwa wodnego dla OSP Do-
brzyń nad Wisłą.

– Cieszę się, że mogę brać 
razem z wami udział w tym wy-
jątkowym święcie. Gratuluję wam 

niezłomnej postawy i życzę wy-
trwałości. My wszyscy musimy 
pamiętać, że to wy ochotnicy nie-
siecie zawsze bezinteresowną po-
moc, ratując życie i mienie – mó-
wiła do zebranych Jędrzejewska.

W uroczystości wzięli tak-
że udział radni powiatowi: Karol 
Kwiatkowski i Jan Kołaczyński. 
Wśród gości byli również człon-
kowie rady miasta w Dobrzyniu 
z przewodniczącym Jerzym Żu-
rawskim na czele. Po części ofi-
cjalnej wszyscy udali się na wspól-
ny poczęstunek. Obszerną galerię 
z wydarzenie możecie oglądać na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

LIPNO  Walczą o swoją przyszłość

Od 4 maja absolwenci szkół średnich w całej Polsce zmagają się z egzami-
nami maturalnymi. Nie inaczej jest w powiecie lipnowskim, gdzie z egza-
minem mierzą się uczniowie szkół w Lipnie, Skępem i Dobrzyniu nad Wi-
słą. W piątek był język polski, w poniedziałek matematyka zaś we wtorek 
język angielski. Matury potrwają do 25 maja, wyniki będą znane 3 lipca. Na 
zdjęciu maturzyści z LO im. R. Traugutta w Lipnie podczas egzaminu z j. 
angielskiego. Więcej zdjęć na naszym portalu lipno-cli.pl.

Fot. (mb-g)
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W podzięce za ich służbę
CHROSTKOWO  Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączono ze świętem strażaków, które 
przypada dzień później. I tak na terenie gminy odbyła się ważna uroczystość

Podobnie jak w kilku innych 
gminach, tak i w Chrostkowie 
było podwójne świętowanie. 
W ramach czczenia pierwszej 
w Europie konstytucji składa-
no kwiaty w miejscach kultu na 
terenie gminy. Potem strażacy 
i samorządowcy na czele z wój-
tem Mariuszem Lorencem wzięli 
udział w mszy świętej. Następ-
nie uczestnicy przeszli ulicami 
Chrostkowa do budynku Ośrod-
ka Kultury. Po krótkim apelu go-
spodarz gminy zaprosił druhów 
na wspólny poczęstunek. Nie 
obyło się również bez upomin-
ków dla jednostek z terenu gmi-

ny, które Mariusz Lorenc złożył 
na ręce ich prezesów.

– Dziękuję wam za codzien-
ny trud wkładany w niesienie 
pomocy mieszkańcom naszej 
gminy i regionu. Pamiętajmy, 
że to wy poświęcacie swój pry-
watny czas, nierzadko rzucacie 
domowe obowiązki, by spieszyć 
z ratunkiem. Dlatego należą się 
wam szczególne podziękowania, 
które w imieniu własnym, na-
szego samorządu, ale i miesz-
kańców do was kieruje – mówił 
podczas uroczystości wójt Lo-
renc.

Dodajmy, że na terenie gmi-

ny działa sześć ochotniczych 
jednostek straży pożarnej. Są to 
jednostki z Chrostkowa, Chojna, 
Makówca, Stalmierza, Wildna 
i Nowej Wsi. Ich przedstawicie-
le wzięli udział w czwartkowym 
święcie, gdzie po części oficjalnej 
mieli okazję wymienić poglądy 
oraz integrować się z ochotni-
kami z sąsiednich wsi. Jak widać, 
w gminie Chrostkowo jednostki 
OSP są szczególnie ważne dla 
społeczności i dla samorządu.

Na naszym portalu lipno-cli.
pl znajdziecie obszerną galerię 
z uroczystości w Chrostkowie.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wielgie

Uroczyście z mieszkańcami
Jak zwykle nie tylko strażacy-ochotnicy, samorządowcy i przedstawiciele jedno-
stek podległych gminie, ale i mieszkańcy Wielgiego wzięli udział w obchodach 
majowych. Tutaj także połączono święto Konstytucji 3 Maja z Dniem Strażaka.

Właśnie dlatego w Wielgiem 
obrano nieco inny scenariusz niż 
zwykle. Nie pora popołudniowa, 
jak to miało miejsce rokrocznie 
dotychczas, ale poranna okazała 
się najlepsza na wzięcie udziału 
w uroczystościach. Po godz. 10.00 
uczestnicy zebrali się na parkingu 
w centrum wsi. Następnie był krót-
ki apel z okazji święta strażaków. 
Ciepłe słowa skierował do druhów 
wójt Tadeusz Wiewiórski.

– Cieszę się, że dzięki wam 
zwiększa się poczucie bezpieczeń-
stwa w gminie. Jestem wdzięczny, 

że bez wahania i często z naraże-
niem własnego zdrowia spieszycie 
z pomocą potrzebującym. Ochot-
nicze straże pożarne są dla nas bar-
dzo ważne. Tym lepiej więc, że mo-
żemy dzisiaj wspólnie świętować 
podwójnie – mówił do zebranych 
wójt Wiewiórski.

Apel był też okazją do wrę-
czenia druhom z kilku jednostek 
sprzętu w ramach ich doposaża-
nia. Część z akcesoriów przekazała 
podczas ostatniej sesji rady gminy 
Aneta Jędrzejewska z zarządu wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-

go.
Po apelu kordon druhów, sa-

morządowców i mieszkańców 
przeszedł ulicami Wielgiego, by po 
kilku chwilach tradycyjnie złożyć 
kwiaty pod pomnikiem „Ku Czci 
Poległym I Pomordowanym W Wal-
ce Z Zaborcą”. Następnie wszyscy 
udali się do kościoła parafialnego 
w Wielgiem, by wziąć udział w na-
bożeństwie.

Obszerną fotorelację z obcho-
dów znajdziecie na naszym portalu 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą w parafii pw. Św. Anny 
w Bobrownikach. Oprawę mu-
zyczną zapewniła orkiestra dęta 
OSP Bobrowniki. Poza tym krótki 
koncert pieśni patriotyczny dali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bobrownikach.

– Jesteśmy tutaj po to, aby 
zamanifestować, że nam Polakom 
zależy na kraju, na naszej ojczystej 
ziemi, gdzie przez wieki w trudzie 
i znoju nasi przodkowie budowali, 
kształtowali tę ziemię, wielokrot-
nie krwią zbroczoną, abyśmy mo-
gli w spokoju żyć i budować przy-
szłość dla następnych pokoleń 
– przemawiała Aneta Jędrzejew-

ska, członek zarządu wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego.

Gminny Dzień Strażaka świę-
towali druhowie z Bobrownik, 
Rachcina i Liska. Wśród zaproszo-
nych gości byli m. in. przedsta-
wiciele urzędu oraz radni gminy 
Bobrowniki, sołtysi, przedsiębior-
cy i mieszkańcy. Wójt gminy po-
dziękował wszystkim obecnym za 
udział w uroczystościach. Podkre-
ślił wkład uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Bobrownikach oraz or-
kiestry dętej. Złożył także życzenia 
strażakom z okazji ich święta.

– Serdecznie dziękujemy 
wam za zaangażowanie w ratowa-
nie naszego życia i mienia. Daliście 

tego przykład całkiem niedawno, 
gdy podczas silnego wiatru jedna 
z naszych rodzin straciła dach. 
Dziękuję również, że jesteście 
obecni na różnych uroczysto-
ściach gminnych i zawsze można 
na was liczyć – mówił wójt Jaro-
sław Poliwko.

W dowód uznania strażakom 
wręczono prezenty. Były to przed-
mioty przydatne podczas ich spo-
łecznego zaangażowania w nie-
sienie pomocy. – Dzień Strażaka 
jest świętem tych, którzy pełnią 
niebezpieczną, pełną zagrożeń, 
ale także w swoisty sposób pięk-
ną służbę. Czy może być coś pięk-
niejszego w życiu człowieka niż 
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Patriotyczne i podwójne świętowanie
BOBROWNIKI  Mieszkańcy gminy 3 maja świętowali 227. rocznicę uchwalenia konstytucji. Na uroczy-
stościach nie zabrakło strażaków, którzy w tym dniu dodatkowo obchodzili swoje święto

Powiat

Majówka bez wypadków
W tym roku policjanci wyjątkowo wcześnie, bo już od 27 kwietnia wzmogli dzia-
łania na drogach w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu podczas 
długiego majowego weekendu. Obyło się bez wypadków i rannych, ale doszło 
w tym czasie do 15 kolizji. Niestety to nie wszystko.

Wyjątkowo wcześnie bo już 
od piątku 27 kwietnia trwały 
w tym roku działania funkcjo-
nariuszy. 74 policjantów ruchu 

drogowego i 60 policjantów in-
nych komórek oddelegowanych 
do służby na drodze dbało o bez-
pieczeństwo uczestników ruchu. 

Policjanci przeprowadzali kon-
trole prędkości i trzeźwości. Re-
agowali także na łamanie przepi-
sów zarówno przez pieszych jak 
i kierujących.

Na szczęście na terenie po-
wiatu lipnowskiego nie doszło 
do poważnych wypadków, nikt 
też nie został ciężko ranny. Od 
piątku (27.04.2018) do niedzieli 
(06.05.2018) doszło za to do 15 
kolizji.

Policjanci podczas działań 
„Bezpieczny weekend” zatrzy-
mali aż ośmiu nietrzeźwych kie-
rowców, którzy zdecydowali się 
na prowadzenie samochodu pod 
wpływem wysokoprocentowych 
trunków. Dla nich weekend za-
kończy się prokuratorskimi za-
rzutami.

(ak)
fot. KPP Lipno

Kryminalni zatrzymali w minioną sobotę mężczyznę, 
w którego mieszkaniu znaleźli ponad 700 g białego 
proszku i ponad 20 g suszu roślinnego. Wstępne ba-
dania wykazały, że były to narkotyki.

Zatrzymali dilera
Lipno

Do jednego z lipnowskich 
mieszkań policjanci zapukali sobot-
nim popołudniem. Gdy drzwi się 
otworzyły, zastali zaskoczonego 41-
latka, który nerwowo się zachowy-
wał. Jak się okazało, trzymał w ręku 
woreczki strunowe. Był w nich susz 
roślinny i biały proszek.

W związku z informacją, że 
w mieszkaniu może znajdować się 
większa ilość narkotyków, funkcjo-
nariusze dokonali przeszukania.

– Ich podejrzenia potwierdziło 

odnalezienie szczelnie zapakowanej 
substancji ukrytej w kuchni, pod 
butlą z gazem. Zatrzymali w sumie 
69 woreczków i dwie paczki z po-
dejrzanymi substancjami. Mężczy-
zna został zatrzymany. Wstępne 
badania potwierdziły, że biały pro-
szek to amfetamina, a susz roślin-
ny to marihuana. Zabezpieczono 
blisko 800 g narkotyków – poda-
je mł. asp. Małgorzata Małkińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Zatrzymany mieszkaniec Lip-
na w poniedziałek usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości środków 
odurzających, za co grozi mu kara 
do 10 lat pozbawienia wolności. 
Sąd zastosował wobec mężczyzny 
10 tys. zł poręczenia majątkowego, 
dozór oraz zakaz opuszczania kra-
ju.

(ak)
fot. KPP Lipno

Kikół

Uczcili rocznicę 3 maja
W Kikole tradycyjnie już uroczyście obchodzone są święta państwowe. Nie ina-
czej było i w tym roku.

W 227. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja mieszkańcy 
oraz władze samorządowe spotkali 
się na wspólnej mszy św. w koście-
le parafialnym pw. Św. Wojciecha 
w Kikole. Po liturgii uczestnicy 
przeszli pod pomnik na kikolskim 
skwerku. Uczestników w przemar-
szu prowadziła duża biało-czerwo-
na flaga, orkiestra powiatu lipnow-
skiego, poczty sztandarowe oraz 

druhowie z jednostek OSP Gminy 
Kikół.

Flagę o długości 10 m przygo-
tował Ośrodek Kultury Gminy Kikół 

na Dzień Flagi oraz wszystkie uro-
czystości państwowe obchodzone 
w gminie Kikół. Przed złożeniem 
kwiatów przez delegacje przemó-

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

dawanie siebie samego bliźnim? 
Właśnie takie idee przyświecają 
strażakom – tłumaczył Tadeusz 
Grzegorzewski, prezes zarządu 
OSP w Bobrownikach.

Podczas uroczystości delega-

cje złożyły także kwiaty na grobie 
23 pomordowanych przez Niem-
ców w czasie wojny mieszkańców 
Bobrownik i okolic.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

wienie wygłosił starosta Krzysz-
tof Baranowski. Na zakończenie 
wszystkim uczestnikom obchodów 
3 maja podziękował wójt Józef Pre-

denkiewicz, który również zaprosił 
na tradycyjny poczęstunek.

(ak)
fot. nadesłane
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Majówka nad Wisłą
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Pierwszego dnia maja, w słonecz-
ne popołudnie mieszkańcy Dobrzynia nad Wisłą tłumnie 
przybyli na majówkową imprezę plenerową zorganizowa-
ną na rozpoczęcie długiego weekendu. Nad Wisłą można 
było spotkać zarówno najmłodszych miłośników wrażeń 
jak i starszych pasjonatów aktywnego wypoczynku 

Majówka obfitowała w wiele 
niespodzianek. Dla najmłodszych 
uczestników zabawy przygoto-
wano wesołe miasteczko, tram-
poliny i zjeżdżalnie. Zaproszeni 
animatorzy zachęcali dzieci do 
udziału w konkursach, a także do 
pomalowania twarzy. Dla każde-
go odważnego uczestnika przy-
gotowano wspaniałe nagrody.

Kolejną atrakcją majówko-
wego spotkania były występy ar-
tystyczne dzieci z terenu miasta 
i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Popis 

tanecznych umiejętności wzbu-
dził najwięcej zainteresowania 
wśród zebranych. Starsza grupa 
rozpoczęła swój występ nowo-
czesnym układem choreograficz-
nym, by zaraz potem oddać scenę 
najmłodszym uczestnikom zaba-
wy.

Główną atrakcją majówki 
był koncert zespołu „Prezydent”. 
Usłyszeć można było ich najwięk-
sze przeboje. Do późnej nocy 
uczestnicy dobrzyńskiej majówki 
bawili się w rytm największych 

przebojów muzyki współczesnej. 
Dźwięki dyskotekowej muzyki 
przyciągnęły nie tylko mieszkań-
ców Dobrzynia. – Zabawa jest 
wspaniała. Zabrałam ze sobą po-
łowę rodziny. Skoro jest okazja, to 
należy się bawić, zwłaszcza przy 
tak pięknej pogodzie – mówi 
Anna Witkowska, uczestniczka 
pikniku. 

Obszerną galerię zdjęć z im-
prezy znajdziecie na naszym por-
talu lipno-cli.pl

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Patriotyczne święto
Mieszkańcy gminy Dobrzyń nad Wisłą uczcili kolejną 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dobrzyń nad Wisłą

Tuż przed godz. 12.00 na 
cmentarzu parafialnym stra-
żacy i samorządowcy złożyli 
kwiaty na grobie ks. Leonarda 
Lipki, założyciela OSP w Dobrzy-
niu. Następnie odbyła się msza 
św. Tuż po niej uczestnicy uro-
czystości przemaszerowali pod 
pomnik w centrum Dobrzynia, 

by tam w hołdzie złożyć kwiaty 
i znicze. Świętowanie zakończy-
ło się programem artystycznym, 
przygotowanym przez młodzież 
ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Dąbrowskiej oraz poczęstunkiem 
w Dobrzyńskim Domu Kultury 
ŻAK.

Tekst i fot. (mb-g)

W gminie Tłuchowo obchody upamiętniające uchwa-
lenie Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 11.00 
uroczystym apelem przed Pomnikiem Poległych i Po-
mordowanych.

Tłuchowo

Uczcili konstytucję

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Następnie strażacy, samo-
rządowcy i przedstawiciele szkół 
wzięli udział we wszy św. w intencji 
ojczyzny, która zakończyła się zło-
żeniem kwiatów pod pomnikiem 

św. Floriana. Tuż po ceremonii de-
legacje wzięły udział w obchodach 
90-lecia istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Źródłach. O tym 
wydarzeniu szerzej przeczyta-

cie w artykule na str. 4. Obszer-
ną fotorelację z obchodów święta 
3 maja znajdziecie też na naszym 
portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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O fladze wiedzą wszystko

Licznie przybyli uczniowie z dwójki

Uroczysty poranek w lipnowskiej komendzie

Uroczysta zmiana służby

Wspólne świętowanie

Bohaterka dnia – biało-czerwona flaga

Lipno

Biało-czerwono w mieście
2 maja na placu Dekerta odbył się happening, nie brakowało konkursów czytel-
niczych i sportowych. Dzień Flagi RP świętowały dzieci i dorośli z burmistrzem 
Pawłem Banasikiem na czele.

śnie w tym dniu zdejmowano flagi 
państwowe po 1 maja, aby nie były 
eksponowane podczas zniesione-
go przez władze komunistyczne 
Święta Konstytucji 3 Maja. 2 maja 
1945 roku żołnierze polscy za-
wiesili biało-czerwony sztandar 

na kolumnie w Berlinie w trakcie 
zdobywania tego miasta. Senat RP 
w 2004 roku ustanowił ten dzień 
Świętem Orła Białego, natomiast 
Sejm zmienił je na Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– Dzisiaj wspólnie bawimy się 
i godnie reprezentujemy i czcimy 
nasze barwy narodowe – mówiła 
wiceburmistrz Jolanta Zielińska. 
– Dziękuję za udział w naszym 
spotkaniu dzieciom, rodzicom, 
pracownikom biblioteki, ośrodka 
sportu i MCK.

W minioną środę w centrum 
miasta o godzinie 11.00 zebrali się 
lipnowianie, by świętować wspól-
nie z włodarzem Lipna Pawłem 
Banasikiem i jego zastępcą Jolantą 
Zielińską, bibliotekarzami, spor-
towcami i pracownikami domu 
kultury Dzień Flagi.

– Dzisiaj mamy wielkie święto 
flagi, trzeba więc mieć coś w bia-
ło-czerwone barwy – mówili 
uczniowie szkoły nr 2. – Przyszli-
śmy tutaj, żeby wypuścić w niebo 

biało-czerwone baloniki.  Mamy 
też swoje śpiewniki i śpiewamy, 
przypominamy polskie piosen-
ki patriotyczne i jesteśmy biało-
czerwoni.

Propozycje dla uczestników 
biało-czerwonego spotkania przy-
gotowali pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i Miej-
skiego Centrum Kulturalnego. Bur-
mistrz Paweł Banasik przypomniał 
o wadze święta i zadbał o wręcze-
nie każdemu mieszkańcowi ba-
lonika w barwach narodowych, 
a pracownicy jednostek miejskich 
zaprosili najmłodszych do aktyw-
nego uczestnictwa w przygotowa-
nych specjalnie na ten dzień zaba-
wach i konkursach.

– To bardzo ważne święto – 

mówił burmistrz Paweł Banasik. – 
Ja dzisiaj serdecznie dziękuję szko-
le nr 2 i Bożenie Stark za wspaniałe 
przygotowanie dzieci, ale też bi-
bliotece, MOSiR-owi i MCK-owi.

W Lipnie 2 maja biało-czerwo-
no było nie tylko na placu Deker-
ta. W całym mieście na budynkach 
użyteczności publicznej, samocho-
dach i domach prywatnych zawisły 
flagi. Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej jest świętem stosunkowo 
młodym, bo obchodzonym dopie-
ro od 2004 roku.

– Reprezentujemy szkołę 
podstawową nr 2 – mówią licznie 
przybyli uczniowie. – Przynieśli-
śmy flagi, chorągiewki, zaśpiewa-
my piosenki z okazji z tego waż-
nego święta.

W latach Polski Ludowej wła-

To był wielki biało-czerwony 
zryw wszystkich strażaków w na-
szym kraju. Podczas środowej 
zmiany służby odbyły się uroczy-
ste apele we wszystkich jednost-
kach Państwowej Straży Pożarnej, 
także w Lipnie, w trakcie których 
został odczytany list komendan-
ta głównego PSP gen. brygadiera 
Leszka Suskiego z okazji Dnia Fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej.

– Chcemy w ten sposób 
uczcić, jako formacja, to patrio-
tyczne święto wszystkich Pola-
ków – brzmiały cytowane pod-
czas lipnowskich uroczystości 
słowa pierwszego strażaka w na-
szym kraju. – Chcemy też symbo-
licznie podkreślić, że barwy naro-
dowe są ważne dla naszej służby 
oraz pokazać ścisły związek mię-
dzy ofiarnością strażaków a oj-
czyzną i dobrem wspólnym. Rok 
2018 to rok wyjątkowy, w którym 

obchodzimy stuletnią rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W listopadzie 1918 roku 
wybuchło największe w dziejach 
Polski powstanie zbrojne, uwień-
czone całkowitym powodzeniem, 
rozbrojeniem niemieckich i au-
striackich sił okupacyjnych oraz 
odzyskaniem niepodległości na 
znacznych obszarach będących 
dotąd pod zaborami. W dzia-
łaniach tych niebagatelną rolę 
odegrali właśnie polscy strażacy, 
nader często będący jedyną lokal-
ną, a jednocześnie istniejącą na 
całym obszarze kraju, zorganizo-
waną służbą porządkową, której 
ufała miejscowa ludność. Tak jest 
do dziś i tak niech pozostanie. 
W ten szczególny sposób w śro-
dowy poranek, podczas podnie-
sienia flagi na maszt oraz od-
śpiewania hymnu państwowego, 
społeczność Komendy Powiato-

wej PSP w Lipnie wraz z włoda-
rzem miasta Pawłem Banasikiem 
i starostą lipnowskim Krzyszto-
fem Baranowskim uczciła święto 
flagi. Podniosłą chwilę uzupełniła 
uroczysta zmiana służby naszych, 
lipnowskich strażaków. Bo za-
równo na co dzień, jak i od święta 
najważniejsi są oni, bo wciąga-
ją naszą flagę na maszt, ale też 
chronią życie i dobytek rodaków. 
Oni świętują i temu świętowaniu 
dodają splendoru, ale nigdy nie 
zostawiają pustego posterunku. 
To oni pracują, gdy inni świętują 
i tak też było podczas środowego 
apelu.

Nad nienagannym przebie-
giem wyjątkowego święta flagi 
obchodzonego przez wszystkich 
strażaków w kraju czuwał do-
wódca Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej bryg. Inż. Jerzy Fydrych.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Strażacy stanęli do apelu
LIPNO  2 maja o godzinie 7.30 na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, 
podobnie jak we wszystkich jednostkach w kraju, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej
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Wyjazdowe świętowanie
POWIAT  Władze powiatu lipnowskiego z samorządowcami gmin, gośćmi i mieszkańcami 3 maja świę-
towały w Skępem. Była msza święta w kościele Miłosierdzia Bożego, odsłonięcie umieszczonej na świątyni 
tablicy pamiątkowej na 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości i przemarsz ulicami miasta 
z biało-czerwonymi fl agami do Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego

– Dzisiaj w Skępem rozpo-
czynamy ważne uroczystości 
obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości – mówił starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski. 
– To nasz obowiązek, to nasza 
miłość przywiodła nas do tego 
kościoła i mam nadzieję, że ra-
zem będziemy manifestować 
przywiązanie do ojczyzny. Daj 
Panie Boże, by nie nadeszły takie 
czasy, że zamiast flag będziemy 

nosić karabiny. Dzisiaj, w dzień 
3 maja razem możemy pójść 
w pochodzie i zamanifestować 
miłość każdego z nas do Polski. 
Tę tablicę poświęcamy my wszy-
scy, mieszkańcy tym, którzy 
przelali krew i oddali życie na 
ołtarzu ojczyzny. Nie wiem, ilu 
z nas by się tak odważnie wtedy 
zaangażowało.

Tablicę pamiątkową na 
kościele Miłosierdzia Bożego 

w Skępem odsłonił radny wo-
jewódzki Piotr Pręgowski i sta-
rosta lipnowski Krzysztof Bara-
nowski, a proboszcz miejscowej 
parafii ks. Roman Murawski ją 
poświęcił. Samorządowcy, go-
ście, mieszkańcy złożyli kwiaty 
pod tablicą, a potem biało-czer-
wony orszak przemaszerował 
ulicami Skępego.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska To był biało-czerwony pochód

Goście i mieszkańcy przybyli do Skępego
Starosta odsłonił tablicę

Ksiądz poświęcił tablicę Miejscem obchodów był skępski kościół

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Dzień Strażaka w Maliszewie
5 maja w Maliszewie spotkali się strażacy ze wszystkich strażnic gminy Lipno, by 
w towarzystwie władz województwa z Anetą Jędrzejewską, powiatu z Krzyszto-
fem Baranowskim i gminy z Andrzejem Szychulskim na czele świętować Gminny 
Dzień Strażaka.

Gmina Lipno

W samo południe w Malisze-
wie druhowie modlili się na mszy 
świętej polowej odprawionej przez 
kapelana strażaków, proboszcza 
parafii w Chrostkowie ks. Marka 
Trymersa i proboszcza miejscowej 
parafii w Brzeżnie ks. Jacka Kop-
czyńskiego.

– Jesteśmy gotowi do stania 
na straży bezinteresownej po-
mocy poszkodowanym, dumni 
z naszych strażaków, gotowi na 
współpracę w władzami każdego 
szczebla – mówił druh Zbigniew 
Agaciński. – Za wszelką dotych-
czasową pomoc z zewnątrz i za-
angażowanie naszych strażaków 
dziękujemy. Wszystkim strażakom 

życzę satysfakcji ze społecznej 
służby, sukcesów, wytrwałości.

Srebrny medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” otrzymał Mieczy-
sław Chylicki, a brązowe medale 
trafiły do druhów: Piotra Sikory, 
Roberta Kolczyńskiego, Tomasza 

Mazurka, Miłosza Sikory, Józefa 
Chojnickiego i Dominika Żółtka. 
W kolejnym numerze CLI opubli-
kujemy obszerną relację z jubile-
uszu 55-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Maliszewie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Straż w Maliszewie ma już 55 lat

Były też odznaczenia

Nie brakowało gości
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wsparcie na zalesienie  

Od 1 czerwca do 31 lipca rolnicy mogą składać wnioski o przy-
znanie wsparcia na zalesianie do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty należy dostarczyć do 
biur powiatowych agencji, właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Szczegółowe infor-
macje na temat działania „Inwestycje w rozwój obszarów le-
śnych i poprawę żywotności lasów” można otrzymać w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem 
bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach interneto-
wych www.arimr.gov.pl. 

Zaktywizują niepełnosprawnych  

W piątek 11 maja w godz. 9.00-13.00 inspektorat 

ZUS-u w Lipnie zorganizuje Dzień Osób z Niepeł-

nosprawnością pod hasłem „Sięgnij po sukces”. 

Ma on zachęcić niepełnosprawnych do aktywno-

ści zawodowej i społecznej, a pracodawców – do 

zatrudniania takich osób. W trakcie wydarzenia 

zaplanowano dyżury ekspertów – ZUS-u, urzędu 

skarbowego, powiatowego centrum pomocy ro-

dzinie. Z kolei pielęgniarki będą mierzyć gościom 

ciśnienie. 

Ostatni moment na dopłaty   

We wtorek 15 maja upływa termin składania wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 
rok. ARiMR apeluje, by nie czekać z dostarczeniem 
odpowiednich dokumentów do ostatnich dni. Od tego 
roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosek-
Plus. Zmiany do już złożonego wniosku można nano-
sić bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca. 
Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał 
jeszcze szansę zrobić to do 11 czerwca, ale wówczas 
należne mu płatności będą pomniejszane o 1 proc. za 
każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą 
skorzystać ze stanowisk komputerowych przygoto-
wanych dla wnioskodawców we wszystkich biu-
rach powiatowych agencji w całym kraju.

Kiedy wyniki matury?   

Do 23 maja potrwają tegoroczne egzami-ny maturalne. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca o północy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz następnego dnia w szkołach. Osoby, które nie zaliczą jednego z egzaminów, będą mogły po-dejść do poprawki przewidzianej w dniach 21 i 22 sierpnia. Wyniki poprawki będą zna-ne 11 września, tak by absolwenci mogli jeszcze wziąć udział w rekrutacji na uczel-nie wyższe.

Jakie kary za nieterminowy PIT?  

Do 30 kwietnia podatnicy mieli czas na dostarczenie � skusowi dekla-
racji podatkowych za 2017 r. Osoby, które nie zrobiły tego w termi-
nie, powinny jak najszybciej nadrobić zaległości. Zeznanie zostanie 
przyjęte przez urząd i będzie ważne, jednak osoba składająca musi 
się liczyć z konsekwencjami � nansowymi, które wynikają z kodeksu 
karnego skarbowego. Kara grzywny może wynieść od 210 do po-
nad 40 tys. złotych. Szansą na uniknięcie kary jest tzw. czynny żal. 
Zgodnie z prawem „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub 
wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabro-
nionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając 
istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdzia-
łające w jego popełnieniu.”

Coraz więcej PIT-ów przez internet  

Resort � nansów ogłosił, że w tym roku wpły-
nęło 11 mln 374 tys. 148 elektronicznych, 
rocznych deklaracji podatkowych. Dla porów-
nania, w ubiegłym roku było to 9 mln 670 
tys. 215 e-PIT-ów. Od 1 marca do 30 kwietnia 
ministerstwo prowadziło specjalną akcję infor-
macyjną pod hasłem „Szybki PIT”. Podatnicy 
mogli w tym czasie liczyć m.in. na pomoc eks-
pertów. 

Trwa konkurs policji  

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy prowadzi drugą edycję 
konkursu „Przyjazny dzielnicowy”. Indywidualnych zgłoszeń, do 1 lip-
ca, mogą dokonywać osoby, instytucje lub organizacje. Muszą one do-
tyczyć policjantów obecnie pełniących służbę w jednostce policji na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego. Propozycje można kierować 
drogą mailową: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl lub listownie na 
adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz. Zgłoszenie 
musi zawierać: imię i nazwisko dzielnicowego, jednostkę w której służy, 
podstawowe dane osoby zgłaszającej (nazwisko, miejsce zamieszkania, nr 
tel.) oraz opis działalności danego funkcjonariusza.  
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Smaczne pędy
UPRAWA  Szparagi - rośliny, które kojarzą nam się głównie 
z Niemcami - w Polsce mają już spore grono miłośników. Za-
równo konsumentów, jak i producentów

Szparagowym imperium są 
Niemcy. Z tego względu, że tam-
tejszy klimat nie różni się wiele 
od naszego, coraz więcej polskich 
rolników decyduje się na tą nie-
łatwą uprawę. Szparagi dobrze 
znoszą niskie temperatury, ale 
wolą miejsca, gdzie dociera dużo 
słońca i nie ma silnego wiatru. 
Podobnie jak w przypadku innych 
upraw roślin wieloletnich, tak 
i szparagarnię należy odnawiać co 
kilkanaście lat. Im dłuższy okres 
utrzymywania jej, tym mniejsze 
plony. Minusem uprawy jest to, 
że aby rośliny zaczęły przynosić 
plon, musi minąć kilka lat – za-
zwyczaj dwa. 

Przy wyborze działki na upra-
wę szparagów ważne jest, by nie 
była zlokalizowana blisko lasu. 
Młode pędy są nie tylko smako-
łykiem dla ludzi, ale i zwierząt 
leśnych. Jeśli chodzi o wymagania 
glebowe, to wystarcza klasa IV 
i V. Warzywa rosną jednak nawet 
na tych najsłabszych glebach kla-
sy VI. Wszystko dlatego, że gleby 

piaszczyste nagrzewają się szyb-
ko, a szparagi lubią takie warunki. 
Doświadczeni plantatorzy zale-
cają przed rozpoczęciem uprawy 
wykonać na polu odkrywkę na 
głębokość metra. Jeśli okaże się, 
że ziemia jest na tej głębokości 
wciąż niezbyt zwięzła i bogata 
w próchnicę, wówczas znaleźli-
śmy odpowiednie stanowisko dla 
szparagów. Plantatorzy w prawie 
100 proc. przypadków sytuują 
wały w osi północ-południe, by 
dać szparagom jak największą 
dawkę słońca. 

Przed założeniem uprawy 
wykonuje się nawożenie orga-
niczne i głębokie przyoranie 
obornika. Podczas prac przygo-
towawczych kluczowe jest wyko-
nanie głębokiej orki, by spulchnić 
wierzchnią warstwę gleby. W ten 
sposób korzenie szparagów będą 
mogły rosnąć swobodnie. 

Młode, roczne sadzonki 
szparagów sadzi się na począt-
ku kwietnia. Dlaczego wtedy? Na 
początku roślina potrzebuje spo-

ro wilgoci w glebie, a tej późną 
wiosną czasem brakuje. Istnieje 
wiele odmian szparagów, więc 
wybór tej odpowiedniej będzie 
dość trudny. Można decydować 
kierując się plennością bądź od-
pornością na choroby. 

Szparagi uprawia się w dwóch 
typach – na białe i zielone wy-
pustki. Jeśli pęd wystanie ponad 
ziemię, wówczas szparag jest zie-
lony. Jeśli usypiemy nad nim wał 
ziemny, otrzymamy białe pędy. 
Do usypania wału służy agregat 
szparagowy. Wał w czasie zbio-
rów jest lekko uszkadzany, więc 
należy go podsypywać również 
przy użyciu agregatu. 

Zbiór szparagów nie jest pro-
sty. „Żniwa” mogą potrwać cały 
miesiąc. Kończą się zazwyczaj 
pod koniec czerwca, a zaczyna-
ją na przełomie kwietnia i maja. 
To niesamowite, ale warzywa te 
wiosną mogą przyrastać bardzo 
gwałtownie, nawet o kilka mm na 
godzinę. Kluczowa jest także pora 
zbioru. Dokonuje się go rano. 
Zbieracz widzi, że główka szpa-
raga wyszła ponad powierzch-
nię wału, ale jeszcze nie zdołała 
zzielenieć pod wpływem światła 
słonecznego. Często szparag nie 
przebija powierzchni wału, wów-
czas należy obserwować spękania 
ziemi lub tworzenie się wzgórków. 
Wszystko to sprawia, że zbieracz 
musi mieć o tej pracy pojęcie. 

Szparagi muszą zostać jak 
najszybciej zwiezione do chłod-
ni, gdzie jest nie tylko zimno, ale 
i ciemno. Chodzi o utrzymanie 
białej barwy. Z tego też powodu 
szparagarnie są lokalizowane bli-
sko chłodni. Przebywanie warzyw 
poza wałem ziemnym nie może 
przekraczać godziny. 

(pw)

Pole szparagów

Finanse

Skąd na płyty obornikowe?
Miliard złotych - na tyle szacuje się koszty, jakie przez najbliższych kilka lat będą 
się wiązać z budową płyt obornikowych oraz zbiorników na obornik i pasze so-
czyste. 

Większość polskich gospo-
darstw będzie musiała dosto-
sować się do nowych wymagań, 
które narzuci na nas Unia Euro-
pejska w związku z obszarami 
OSN (narażonymi na działanie 
azotu z rolnictwa). Pierwszą 
okazją do zdobycia pieniędzy 
na modernizację gospodarstw 
będzie Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Przewiduje się, 

że nabór wniosków ruszy pod 
koniec roku. Niestety, do wy-
korzystania pozostało niewiele, 
bo 36 mln euro. Poziom dofi-
nansowania w PROW 2014-2020 
wynosi do 60 proc. dla młodych 
rolników oraz do 50 proc. dla 
pozostałych beneficjentów. 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przymierza się 
także do udzielania pomocy za 

pośrednictwem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Pożyczki mają być nisko opro-
centowane (2 proc.), a spłata 
rozłożona na 10 lat. Dodatko-
wo po pewnym czasie można 
by umorzyć połowę długu. Nie-
stety, pożyczka pokryje tylko  
80 proc. kosztów inwestycji.

(pw)

Letnie targi
30 czerwca i 1 lipca w Minikowie odbędzie się wysta-
wa, która zainteresuje nie tylko miłośników rolniczej 
mechanizacji, ale także hodowców. Mowa o Między-
narodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-
TECH.

Zaproszenie

Pierwszego dnia, czyli 30 
czerwca, w Minikowie zostanie 
otwarta III Krajowa Wystawa 
Bydła Mięsnego oraz Regionalna 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 
Nastąpi także rozstrzygniecie 
konkursów na bezpieczne go-
spodarstwo rolne oraz na naj-
lepsze maszyny rolnicze. 

W niedzielę wręczane będą 
nagrody dla hodowców, tzw. 
czempionów. Nagrodzeni mają 

być również młodzi hodowcy. 
Największą atrakcją będzie jed-
nak wystawa maszyn rolniczych 
- tych starych oraz nowych. Or-
ganizatorzy planują nawet za-
wody zabytkowych ciągników. 

Częścią targów jest także 
wystawa kolekcji roślin, na któ-
rej każdy będzie mógł ocenić 
jakość danej odmiany nie tylko 
zbóż. 

(pw)

Sołeckie dylematy
Skąd sołtys ma wiedzieć, w jaki sposób wyliczyć stratę 
powstałą na polu rolnika? Chociaż nowe prawo obo-
wiązuje, to sołtysi nie przeszli szkoleń.

Prawo

Przypomnijmy, że od 1 kwiet-
nia obowiązuje nowa procedura 
ubiegania się o odszkodowanie 
spowodowane przez zwierzę-
ta łowne. Rolnik składa wniosek 
do gminy, a ta w szybkim czasie 
ma wydelegować swojego przed-
stawiciela (sołtysa) na miejsce. 
Powstaje trzyosobowy zespół, 
w skład którego, oprócz sołty-
sa, wchodzi właściciel pola oraz 
przedstawiciel obwodu łowiec-
kiego. Tyle teoria. Niestety, nie 
doczekano się nowych przepisów 
wykonawczych do ustawy i sza-
cowanie strat odbywać musi się 
na podstawie rozporządzenia 
z 2010 roku. 

Sołtysi nie są przeszkoleni 
do szacowania i coraz głośniej 
jest o ich protestach. Zgłaszają 

np. wątpliwości co do życiowości 
nowego prawa. Pytają, co w przy-
padku, gdy zniszczone uprawy 
należą do sołtysa? Czy będzie on 
sędzią we własnej sprawie? Co, 
gdy zniszczone uprawy należą do 
rodziny sołtysa? W niejednej wsi 
połowa mieszkańców jest ze sobą 
powiązana. 

Za organizację szkoleń dla 
sołtysów ma być odpowiedzialna 
Dyrekcja Generalna Lasów Pań-
stwowych, ale dopiero opracowu-
je ramowy program kursu, który 
zostanie wdrożony zarządzeniem 
Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych. Tymczasem życie 
nie znosi próżni, a dziki, jelenie 
i daniele ani myślą czekać na 
przepisy wykonawcze.

(pw)

Kwitnienie z wrogami 
Rozpoczął się etap kwitnienia rzepaków. Najbardziej 
zaawansowane są uprawy na południu Polski. Tam 
też pojawił się słodyszek rzepakowy, który powoduje 
znaczące straty.

Szkodniki

W naszym województwie 
straty spowodowane przez mo-
krą jesień i dość ostrą zimę oce-
nia się na 30 proc. Wszystkiemu 
winien był brak pokrywy śnież-
nej, połączony z silnymi mrozami 
oraz lodowatym wiatrem. Wcze-
sną wiosną na polach pozosta-
wały zastoiska wodne. Późniejsze 
tygodnie zdołały nadrobić część 
strat i rzepak rozpoczyna kwit-
nienie. Teraz należy zatroszczyć 
się o jego zdrowie. 

Wśród największych zagrożeń 
na tym etapie rozwoju są: zgnili-
zna twardzikowa, szara pleśń oraz 
słodyszek rzepakowy. Ten ostatni 

to najgroźniejszy szkodnik rzepa-
ku - chrząszcz, który żeruje na 
pąkach kwiatowych. Jego celem 
jest nektar, ale aby się do niego 
dostać przegryza pąk. Kiedy rze-
pak już kwitnie, wówczas słody-
szek jest mniej groźny. Stosując 
insektycydy uważajmy, by zabiegi 
wykonywać o odpowiedniej po-
rze, by nie szkodzić pszczołom. 

Zgnilizna twardzikowa to cho-
roba wywoływana przez gatunek 
grzyba. Jego zarodniki rozwijają 
się właśnie na płatkach kwiatów 
rzepaku. Dotknięta chorobą rośli-
na żółknie i zamiera. 

(pw)
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Szczepić czy nie szczepić?
DZIECKO  Jeżeli jako rodzic postanowisz nie szczepić dziecka, powinieneś wiedzieć, jakie wiąże się 
z tym ryzyko i odpowiedzialność

PAMIĘTAJ, ŻE…
• wszystkie choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia mogą w każdej chwili pojawić się w regionie europejskim, 
ponieważ wszystkie choroby zakaźne nadal występują na świecie.
• niekiedy pojawiają się klastry lub ogniska chorób zakaźnych, którym zapobiega się poprzez szczepienia, czyli zwiększona 
liczba przypadków zachorowań występujących w danym miejscu i czasie.
• niekiedy wystarczy nawet jeden przypadek danej choroby, by wywołać zaniepokojenie w społeczności, w której wy-
stąpił. Przykładem jest odra, jedna z najbardziej znanych chorób zakaźnych. Szybko rozprzestrzenia się wśród osób nie-
szczepionych.
• w większości przypadków nie można przewidzieć, jak ciężki będzie przebieg choroby u dziecka.

zachorowało na tego typu chorobę 
zakaźną.

- jeżeli u dziecka zostanie zdia-
gnozowana choroba zakaźna, prze-
ciwko której prowadzi się szczepie-
nia, personel medyczny podejmie 
odpowiednie środki ostrożności, 
np. umieszczając dziecko w izolat-
ce, by nie zarażało innych.

Grupą szczególnie narażo-
ną na zakażenie chorobą zakaźną 
są niemowlęta zbyt małe, by je 
szczepić. Przykładowo, szczepień 
przeciwko odrze nie zaleca się nie-
mowlętom poniżej 9-12 miesiąca 
życia. W przypadku zachorowania 
na odrę tak małych dzieci, przebieg 

choroby często jest bardzo ciężki 
i konieczna jest hospitalizacja.

Kolejną grupą bardziej nara-
żoną na zachorowanie są osoby 
posiadające obniżoną odporność 
z powodu przebiegu innych cho-
rób lub przyjmowanych leków (np. 
chorzy na nowotwory, choroby 
autoimmunologiczne lub osoby po 
przeszczepie organów).

Trzeba pamiętać o tym, że 
dzieci, które nie były szczepione, 
mogą zarazić się chorobą zakaźną 
od osób, u których nie występują 
widoczne objawy. Nie da się prze-
widzieć, kto może stanowić źródło 
zakażenia.

Podejmując decyzję o opóź-
nieniu lub rezygnacji ze szcze-
pień, jako rodzic przyjmujesz na 
siebie odpowiedzialność w związ-
ku z możliwymi zagrożeniami dla 
zdrowia, a nawet życia dziecka.

Gdy dziecko zachoruje 
i w związku z tym zachodzi ko-
nieczność: wezwania pogotowia 
ratunkowego, transportu karetką 
pogotowia ratunkowego, zgłosze-
nia się na ostry dyżur lub oddział 
ratunkowy w szpitalu, zgłoszenia 

się do prowadzącego lekarza pe-
diatry lub przychodni – ZAWSZE 
musisz poinformować personel 
medyczny, że dziecko nie przeszło 
wszystkich szczepień zalecanych 
w ramach kalendarza szczepień 
dla dzieci w tym wieku.

Kartę przebytych szczepień 
dziecka należy trzymać w zna-
nym i łatwo dostępnym miejscu, 
aby móc szybko - nawet w sytuacji 
stresowej – ustalić, które szczepie-
nie dziecko przebyło.

Poinformowanie personelu 
medycznego o statusie szczepień 
dziecka jest bardzo ważne z dwóch 
powodów:

- podczas badania lekarz bę-
dzie musiał wziąć pod uwagę moż-
liwość, że dziecko zachorowało 
na chorobę, której można zapo-
biegać, stosując szczepienia, np. 
odrę, świnkę, krztusiec czy dyfte-
ryt. Choroby te nadal występują 
i lekarz będzie musiał uwzględnić 
w ocenie stanu dziecka, że może 

Ochronę społeczności przed szerzeniem się chorób zakaźnych, którym zapobiega się poprzez szczepienia, daje wysoka 
wszczepialność. Im więcej rodziców decyduje się na rezygnację ze szczepień ochronnych dzieci, tym większe jest zagrożenie 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Rezygnując ze szczepienia dziecka, narażasz na ryzyko nie tylko własne dziecko, ale 
również całą społeczność.
 
Jeżeli wiesz, że dziecko było narażone na ryzyko zakażenia chorobą, której zapobiega się poprzez szczepienia, i nie było 
przeciwko niej szczepione, to zapoznaj się z informacjami o wczesnych oznakach i objawach choroby i natychmiast skorzystaj 
z pomocy lekarskiej, jeśli u dziecka lub innego członka rodziny wystąpiły oznaki lub objawy choroby.
Przed zagraniczną podróżą z dzieckiem skorzystaj z informacji dla osób podróżujących, dostępnych na stronie WHO (www.
who.int/topics/travel), by sprawdzić, jakie choroby mogą stanowić zagrożenie w rejonie, do którego się udajecie i jakie 
szczepienia zapewnią ochronę. Choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia nadal powszechnie występują na świecie. 
Jeżeli wiesz, że chorujesz lub dziecko zachorowało na chorobę, której zapobiega się poprzez szczepienia, nie przenoś zagro-
żenia na inne osoby. W takim stanie nie należy podróżować.

mat. WHO
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Film

Z perspektywy dziecka
15 maja o 18.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć film „The Florida Pro-
ject”.

 Lipno
 W czwartek 10 maja w godz. 9.30 i 11.00 Zespół Przedszkoli Miejskich 

nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego wystawi w kinie Nawojka spektakl 
„Piękna i Bestia”. Cegiełki o wartości 5 zł można nabyć w sekretariacie przed-
szkola. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie pacjentów Kliniki Budzik 
w Warszawie. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 
Nauki, który odbędzie się 11 maja w kinie Nawojka. Niecodzienne pokazy 
doświadczeń chemicznych przeprowadzą pracownicy naukowi Centrum Chemii 
w Małej Skali, działającego przy UMK w Toruniu. Bilety indywidualne na to wy-
darzenie w cenie 5 zł do nabycia w sekretariacie MCK. Szczegółowe informacje 
oraz zapisy grupowe również w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22 lub 
pod nr. tel. 54 287 24 40. Liczba miejsc ograniczona.

 12 maja o 10.00, także w kinie, planowany jest Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Z poezją Doroty Gellner”, organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 3. 

 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać lato, 
biorąc udział w wydarzeniu pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza rozpocznie 
się o 18.00. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, warsztaty 
pieczenia podpłomyków, zabawy i konkursy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Same Suki. Grupa wykonuje muzykę folk. Formacja pojawi się na scenie około 
21.00. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Zielona Lipa”.

 Golub-Dobrzyń
 13 maja na Zamku Golubskim odbędzie się XVIII Przegląd Zespołów Lu-

dowych. Jest to cykliczna impreza propagująca kulturę ludową oraz zrzeszająca 
osoby zainteresowane folklorem. Jej celem jest też integracja i wzmocnienie 
tożsamości środowisk wiejskich. Dodatkowym urozmaiceniem będzie konkurs 
sprawnościowy, w którym wezmą udział młodzieżowe drużyny Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Przeprowadzony zostanie w pięciu dyscyplinach, podobnie jak 
w ubiegłym roku: strzelanie z kuszy, bieg (na czas) z taczką, rzut balotem (kostką) 
słomy przy pomocy wideł na odległość, rzut podkową i wyścig na „nartach 
Bolkowych”.

 Wąbrzeźno
 15 maja o 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury planowane jest spotkanie, 

podczas którego przedstawiona zostanie „Diagnoza potencjału i zasobów 
kulturalnych Gminy Miasto Wąbrzeźno”. Diagnoza opracowana została przez dr. 
Krzysztofa Stachurę z Uniwersytetu Gdańskiego, jako podsumowanie I części pro-
jektu „Kulturalna bombonierka w Wąbrzeźnie”. Zadanie realizowane przez WDK 
dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach progra-
mu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

 6 czerwca o godz. 17.00 w WDK zostanie zorganizowany turniej szachowy 
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy grać będą pod okiem Arkadiusza Żabińskiego. 
Każdy młody zawodnik, bez względu na stopień zaawansowania, może spróbować 
swoich sił w królewskiej grze. Po rozegraniu wszystkich partii (systemem „każdy 
z każdym”) zostaną wyłonieni zwycięzcy. Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział 
w turnieju, mogą zapisywać się w Dziale Animacji Kultury WDK osobiście lub 
dzwoniąc pod nr tel. 56 688 17 27 wew. 24. 

 15 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do udziału 
w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki”. Spot-
kanie z piosenką skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów 
zerówek. Celem festiwalu jest rozbudzenie zamiłowania do śpiewu, integrowanie 
środowisk przedszkolnych oraz wspólna zabawa. Osoby zainteresowane udziałem 
w przeglądzie zobowiązane są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 
1 czerwca br. na adres organizatora.

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 

„Stopklatka”. Prace można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, 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.

 Brodnica
 Od 15 do 17 czerwca w Brodnickim Domu Kultury gościć będą amatorskie 

grupy teatralne z całej Polski. Ogólnopolski Festiwal Brodnica Uczta Teatralna 
– BUT potrwa trzy dni, a zainauguruje go 15 czerwca o 18.00 Aneta Todorczuk-
Perchuć premierowym spektaklem „Matka, żona, kochanka”. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 23 maja. Karty należy przesłać na adres: Stowarzysze-
nie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”, ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica, 
koniecznie z dopiskiem „BUT” lub drogą elektroniczną: anetagiemza@wp.pl.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Spadkobiercy Chopina
MUZYKA  Od 17 do 20 maja w Szafarni gościć będą młodzi 
artyści, którzy wezmą udział w 26. Międzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Wstęp dla pu-
bliczności jest bezpłatny

Komediodramat w reżyse-
rii Seana Bakera opowiada hi-
storię sześcioletniej Moonee 
i jej zbuntowanej mamy Halley, 
próbujących ułożyć sobie życie 
w tanim motelu na obrzeżach 
Disneylandu. To obraz ukazują-
cy problem ubóstwa z perspek-
tywy dziecka. 

Na ekranie zobaczymy m.in. 
Willema Dafoe („Spiderman”, 
„American Psycho”), który był 
w tym roku nominowany do 
Oscara i Złotego Globu w kate-
gorii „Najlepszy aktor drugopla-
nowany”. 

Bilety kosztują 10 zł. Począ-
tek seansu o godz. 18.00 w kinie 
Nawojka przy ul. Mickiewicza 
33. 

(ToB)

Wydarzenie jest skierowane do 
dzieci i młodzieży. Podczas czte-
rodniowego konkursu w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni (powiat 
golubsko-dobrzyński) zaprezen-
tuje się ponad pięćdziesięciu mło-
dych pianistów z całego świata. Zo-
staną podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe: do 10 lat, do 13 lat oraz 
do 16 lat. Muzyczną rywalizację 
oceni międzynarodowe jury, któ-
remu przewodniczyć będzie prof. 
Andrzej Jasiński.

– Głównym założeniem kon-
kursu jest wczesne odkrycie mło-
dych talentów, a także propagowa-
nie twórczości Fryderyka Chopina 
oraz polskiej kultury wśród dzieci 
i młodzieży w Polsce i poza jej 
granicami – przypominają orga-
nizatorzy. – Szafarnia jako miejsce 
pobytu i muzycznych inspiracji 
nastoletniego Fryderyka Chopina 
stanowi dla uczestników klucz do 
zrozumienia jego muzyki. Konkurs 
z roku na rok cieszy się coraz więk-

szą popularnością. Na przesłucha-
nia przybywają utalentowani mło-
dzi pianiści z tak odległych krajów 
jak: Japonia, Chiny, Stany Zjedno-
czone, Korea Północna, Argentyna, 
Izrael, Australia.

Koncert inauguracyjny odbę-
dzie się w środę 16 maja o 18.00 
w Sali Wielkiej Dworu Artusa w To-
runiu. Zagrają: Jekaterina i Stani-
sław Drzewieccy, którzy wykonają 
utwory m.in. Rachmaninowa, Cho-
pina i Moszkowskiego. 

W czwartek 17 maja w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni od 9.10 
ruszy część konkursowa, która po-
trwa trzy dni i będzie bezpłatna dla 
publiczności. Zwycięzca w pierw-
szej grupie wiekowej otrzyma 
nagrodę finansową w wysokości 
1500 euro. W pozostałych katego-
riach główna nagroda wyniesie po 
2000 euro. Dodatkowe gratyfikacje 
ufundują m.in. fundacje, uczelnie, 
instytucje oraz sponsorzy. 

Ośrodek Chopinowski zapew-

nia wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom bezpłatny transport 
z Torunia do Szafarni i z powro-
tem. Autobusy będą podstawiane 
każdego dnia na parking przed 
urzędem marszałkowskim, a po 
zakończeniu przesłuchań na par-
king Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni. 

Pierwszy Konkurs Pianistyczny 
w Szafarni odbył się w 1992 roku. 
Inauguracyjna edycja miała zasięg 
ogólnopolski, ale już w kolejnej im-
prezie wzięli udział artyści z Euro-
py i innych kontynentów. Dla wie-
lu z nich konkurs był początkiem 
wspaniałej, muzycznej kariery. 
Wydarzenie do dziś służy wymia-
nie doświadczeń muzycznych, bez 
względu na różnice kulturowe. 

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęło m.in. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 

(ToB)
fot. internet





Czwartek, 10 maja 2018

10:10 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 239 - serial  
07:15 Komisariat odc. 76 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Komisarz Alex odc. 140 - serial  
10:10 Klan odc. 3306  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 28 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:20 Agropogoda  
12:25 Magazyn rolniczy 
12:45 Domy zwierząt odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 240 - serial 
14:45 Korona królów odc. 77 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:47 Wszystko dla pań odc. 39 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3307 
18:30 Korona królów odc. 78 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Program rozrywkowy  
21:00 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - Lizbona 2018 - koncert  
23:10 Magazyn kryminalny 997 odc. 10 

05:20 Ukryta prawda odc. 223 - serial 

06:25 Szpital odc. 311 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 30 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 586 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 485 - serial 

14:55 Szpital odc. 312 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 587 - serial 

20:00 Przypadkowy mąż - komedia 

21:55 Lucyfer odc. 11 s. 2 - serial 

22:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 11 s. 2 - serial 

23:55 Niepokój - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 87 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 5 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 70 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 71 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 155 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 177 

15:00 Detektywi w akcji odc. 156 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 124 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 125 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 412 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 413 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 196 - serial 

21:00 Rob Roy - przygodowy 

23:55 Carrie 2 - horror 

06:00 To moje życie! odc. 286 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 53 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 30 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 31 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
20:00 Wściekle szybcy - komedia 
22:00 Wielkie kino - komedia 
23:30 [REC] 4: Apokalipsa - horror 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:10 Dezerterzy odc. 79 
 - publicystyczny 
08:45 Informacje kulturalne 
09:00 Fernando i humaniści 
 - obyczajowy 
09:35 Faustyna - biografi czny  
11:00 Nad Niemnem odc. 3 - serial 
12:10 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Słoneczny zegar - obyczajowy 
15:30 Co jest w człowieku w środku 
 - psychologiczny 
16:35 Chuligan literacki odc. 79 
 - publicystyczny 
17:15 Czarna suknia - dramat 
18:10 Rzecz Polska odc. 10 
18:25 Inwazja różu. Księżniczki, 
 gwiazdy i Girl Power 
 - dokumentalny 
19:25 Kapitan Kloss - animowany 
19:30 Wspinaczka - animowany 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 100 
20:05 Easy Rider - dramat 
21:50 Scena klasyczna odc. 19 
22:40 Dziennik fi lozofa odc. 133 
22:50 Paa Joe and the lion 
 - dokumentalny 
00:25 Wszystko, co kocham - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 558 - felieton 
06:55 Spadł, umarł, utonął 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 85 
08:40 Ukryte skarby odc. 1 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 5 - serial  
09:40 Korona królów odc. 6 - serial  
10:10 Jak było? odc. 9 - publicystyczny 
10:50 Flesz historii Magazyn 
11:10 Archiwum zimnej wojny odc. 2 
 - dokumentalny  
11:45 Komendant Zagończyk 
 - dokumentalny  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 53
 - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 54
 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 50 - serial 
15:05 Niezwykła broń odc. 2 - serial  
16:10 Nadzieja z bibuły - dokumentalny 
17:15 Taśmy bezpieki odc. 49 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 5 
 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 49
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 52
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny 
21:30 Korona królów odc. 7 - serial 
22:05 Korona królów odc. 8 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 119
 - historyczny 
23:25 Pokój szybkich randek 
 - obyczajowy 
00:20 Miasto skarbów odc. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:20 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 10 
 - dokumentalny 
13:40 W Solankowej Dolinie - serial 
14:00 Szlif księżnej - obyczajowy  
15:40 Pocztówka z Indii 
 - Dom Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
 odc. 7  
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”   
17:05 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia - reportaż 
17:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:00 Msza Święta w intencji 
 Ofi ar katastrofy smoleńskiej  
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich 
 odc. 2- edukacyjny  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 

05:45 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
06:45 Podróże z historią odc. 10
 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 53 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4649  
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 52 
11:20 Rodzinka.pl odc. 80 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 130 - serial 
14:00 Tajemnice bliźniąt 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 4 - serial 
18:00 Panorama odc. 3006 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 81 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 54 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 3 
 - serial szpiegowski 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 9 
 - serial 
22:45 Za marzenia odc. 9 - serial 
23:40 Spring Breakers - dramat 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 39 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2246 

10:55 Ukryta prawda odc. 910 - serial  

12:00 Szkoła odc. 562 - serial  

13:00 19+ odc. 263 - serial  

13:30 Szpital odc. 799 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 563 - serial  

16:30 19+ odc. 264 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 911 - serial  

18:00 Szpital odc. 800 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5306 

20:10 Doradca smaku odc. 40 

20:15 Na Wspólnej odc. 2677 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 163 

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

22:30 Nie kłam, kochanie - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 677 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 450 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 451 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 32 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 156 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 722 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2688 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 768 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3629 
16:30 Na ratunek 112 odc. 230 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 220 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2689 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 117 
21:10 Przyjaciółki odc. 133 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 8 
23:20 Moje córki - melodramat 

21:55 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:35 Chuligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 08:00 Dzień Dobry TVN 19:30 Świat według 
Kiepskich

Emma prowadzi program radiowy, w którym udziela 
słuchaczom porad sercowych. Prywatnie sposobi 
się do ślubu z Richardem. Jej życie staje na głowie 
z powodu Patricka, mężczyzny, który został porzucony 
przez ukochaną za sprawą programu Emmy. 

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

„Wściekle szybcy”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Przypadkowy mąż”
(2008r.) TVN 7 20:00



Piątek, 11 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 240 - serial  
07:15 Komisariat odc. 77 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
10:10 Klan odc. 3307  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 1 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Domy zwierząt odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 241 - serial 
14:45 Korona królów odc. 78 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 40 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 21 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 22 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32
21:30 Big Music - quiz odc. 10
22:40 Korzenie odc. 7 - serial 
23:40 Nadzieja - dramat miłosny

05:20 Ukryta prawda odc. 224 - serial 

06:25 Szpital odc. 312 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 2 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 587 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 32 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 486 - serial 

14:55 Szpital odc. 313 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 8 s. 2 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 4 

 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 588 - serial 

20:00 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

22:15 Bezpieczna przystań 

 - melodramat 

00:35 Strzelec odc. 6 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 88 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 12 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 72 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 73 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 

13:00 Galileo odc. 682 

14:00 Galileo odc. 683 

15:00 Detektywi w akcji odc. 157 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 126 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 127 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 413 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 414 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 156 - serial 

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 193 - serial 

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 194 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 287 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 54 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 31 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 11 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 32 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
20:00 Inferno: Piekielna walka 
 - sensacyjny 
21:55 Protektor - sensacyjny 
23:50 Dorwać Cartera - thriller 
01:55 Dyżur - dokumentalny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
08:25 Z podniesionymi rękami 
 - krótkometrażowy 
08:35 Jajko - krótkometrażowy 
08:40 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
08:45 Podróż - krótkometrażowy 
08:55 Kaśka, bimber i motocykl  
 - krótkometrażowy 
09:05 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
09:15 Skrzydła - krótkometrażowy 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Wahadełko - dramat 
11:00 Kolumbowie odc. 1 - serial 
12:05 Kolumbowie odc. 2 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:25 48. Międzynarodowy 
 Festiwal Muzyki Współczesnej 
 Warszawska Jesień 2005. 
 - koncert w Hali Najwyższych 
 Napięć Instytutu Energetyki 
 w Warszawie 
14:05 Mała sprawa - obyczajowy 
15:05 Pegaz odc. 72 
16:10 Katyń - dramat wojenny 
18:15 Wanda Czełkowska - reportaż 
18:40 Cartier, małe czerwone 
 pudełeczko - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 99 
20:05 Ptasiek - dramat 
22:10 Tygodnik kulturalny 
22:55 Dziennik fi lozofa odc. 134 

06:50 Był taki dzień odc. 559 - felieton 
07:00 Nadzieja z bibuły - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 86 
08:30 Ukryte skarby odc. 2 - reportaż 
09:00 Korona królów odc. 7 - serial  
09:35 Korona królów odc. 8 - serial  
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 9 - serial 
10:35 Podróże z historią odc. 37
 - historyczny 
11:10 Taśmy bezpieki odc. 49 
 - dokumentalny  
11:45 Wilno Miłosza - dokumentalny 
12:20 Koło historii odc. 63- historyczny 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 49
 - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 52
 - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 83 - serial 
15:05 Opowieść o Indiach odc. 2 
 - dokumentalny  
16:10 W walce tej nie ulegnę! - reportaż 
16:45 Sople płaczą na 
 ulicy Wawelberga - dokumentalny 
17:20 Feldpost Osten 1942-44 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 6 
 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 57
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 58
 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 37 - reportaż 
20:30 Warszawa. 
 Zmartwychwstałe miasto odc. 1 
 - dokumentalny 
21:35 Korona królów odc. 9 - serial 
22:05 Korona królów odc. 10 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 152 

08:00 Informacje dnia  
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 W Solankowej Dolinie - serial 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia  
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:00 Odwaga wiary - dokumentalny 
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 6 - serial 
11:45 Nad Jeziorem Malawi 
 - dokumentalny 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Kościół 24 h - dokumentalny 
14:50 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych   
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia  
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 13 - serial 

05:55 Za marzenia odc. 9 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się 
 - dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 54 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4650  
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 53 
11:25 Rodzinka.pl odc. 81 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 131 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 149 
 - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 7 
14:55 Za marzenia odc. 9 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 5 - serial 
18:00 Panorama odc. 3007 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 82 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 55 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
22:25 La La Poland odc. 3  
23:20 Krąg podejrzanych odc. 10 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 40 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2247 

10:55 Ukryta prawda odc. 911 - serial  

12:00 Szkoła odc. 563 - serial  

13:00 19+ odc. 264 - serial  

13:30 Szpital odc. 800 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 564 - serial  

16:30 19+ odc. 265 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 912 - serial  

18:00 Szpital odc. 801 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5307 

20:00 Na skraju jutra - fi lm SF 

22:20 Człowiek o żelaznych pięściach 

 - sensacyjny  

00:20 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 678 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 452 
 - serial 
09:30 SuperPies odc. 10  
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 33 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 157 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 723 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2689 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 769 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3630 
16:30 Na ratunek 112 odc. 231 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 221 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2690 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 222 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 83,  
22:40 Szklana pułapka II - sensacyjny 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:10 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Aby uratować ludzkość przed zagładą, armie 
muszą się zjednoczyć i stanąć do bitwy. Wśród 
wojowników jest Bill Cage. Mężczyzna ginie 
podczas walki, zabijając wcześniej jednego 
z obcych. Cage budzi się do życia. Uwięziony 
w pętli czasu przeżywa śmierć na nowo. 

Bohaterka otrzymuje przesyłkę, w której znajduje 
się mapa wiodąca do skarbu. Wkrótce dowiaduje 
się, że w Kolumbii została porwana jej siostra, 
a bandyci żądają zwrotu mapy w zamian za jej 
uwolnienie.

„Miłość, szmaragd i krokodyl”
(1984r.) TVN 7 20:00

„Na skraju jutra”
(2014r.) TVN 20:00
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17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera 
06:55 Weterynarze z sercem odc. 39 
 - serial 
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie  
08:10 Rok w ogrodzie extra  
08:35 Jaka to melodia?  
09:10 Studio Raban odc. 29 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 32 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 68 
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 6 
 - publicystyczny 
10:40 Trzecia połowa odc. 8 - serial  
11:10 Wróżka z getta - dokumentalny 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32   
12:35 Biały Kieł II - legenda 
 białego wilka odc. 2 s. 1 
 - przygodowy 
14:25 Okrasa łamie przepisy odc. 182 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 21 
 - serial  
15:55 Korona królów odc. 75 - serial  
16:25 Korona królów odc. 76 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 5,  
18:55 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:30 Program rozrywkowy  
21:00 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - Lizbona 2018 - koncert  
00:40 Krzysztof Głowacki 
 - Santander Silgado Boks  

05:30 Ukryta prawda odc. 225 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 37 - serial 

09:10 Przyjaciele odc. 38 - serial 

09:40 Przyjaciele odc. 39 - serial 

10:10 Przepis na życie odc. 3 s. 4 

 - serial 

11:10 Przepis na życie odc. 4 s. 4 

 - serial 

12:10 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

13:10 Zabójcza broń odc. 16 - serial 

14:10 Zabójcza broń odc. 17 - serial 

15:10 Zeus i Roksana - komedia 

17:20 Tatastrofa - komedia 

19:00 Podróż przedślubna - komedia 

21:20 Wielbicielka - thriller 

23:00 Ocean’s 13 - komedia kryminalna 

01:40 Moc magii odc. 126   

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 39 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 40 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 41 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 42 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial 
08:25 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 
09:30 Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel 
 - animowany 
11:05 Policjantki i policjanci odc. 410 
 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci odc. 411 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 412 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 178 
15:05 Dziewczyna kontra potwór 
 - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 413 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 414 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 684 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 16 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 195 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 196 - serial 
23:10 Pod kluczem - dramat 
01:25 STOP Drogówka odc. 178 

06:00 Skorpion odc. 12 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 58 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne odc. 20 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 21 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 89 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 90 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 91 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 41 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 10 - kabaret 

15:45 Junior - komedia 

17:55 Zabójcza - sensacyjny 

20:00 Rambo II - sensacyjny 

22:00 Brick Mansions. Najlepszy 

 z najlepszych - sensacyjny 

23:50 Wściekle szybcy - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 21 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 3 

09:50 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

10:05 Odyseja fi lmowa odc. 11 - serial 

11:25 Akcja pod Arsenałem 

 - dramat wojenny 

13:10 Blok. Muzyka odc. 4 

 - dokumentalny 

14:05 Wydarzenie aktualne - reportaż 

14:25 Pokój dziecinny - obyczajowy 

15:55 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:20 Liga dżentelmenów - komedia 

18:20 Dranie w kinie odc. 28 

19:00 Legendy rocka odc. 58 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 64 - serial 

20:00 Tajemnica Filomeny 

 - biografi czny 

21:50 Elektrosonda  

22:45 Ukochany syn Ziemi - dramat 

01:15 Tajemnica Filomeny 

 - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 560 - felieton 
07:00 Kazimierz Mikulski 
 - na granicy snu i groteski 
 - dokumentalny 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 10
08:30 Podwodna Polska odc. 30 
 - reportaż 
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 7 - serial 
09:35 Polki nad Londynem 
 - dokumentalny 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 176 
10:35 Wielki test z historii. 
 II wojna światowa - quiz 
12:20 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 4 
12:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 85 
14:30 Wielka gra odc. 84
15:35 Spór o historię odc. 182
 - historyczny 
16:15 Listy z Reims - dokumentalny 
16:50 Bitwa pod Łowczówkiem 1914 
 - dokumentalny 
17:20 Marzyciele odc. 2 - serial 
17:55 U Pana Boga w ogródku odc. 8 
 - serial 
18:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 11
 - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 4 s. 3 - serial 
21:40 Koło historii odc. 61- historyczny 
22:15 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 2 
 - dokumentalny 
23:20 Sen o Warszawie - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów   
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 13 - serial  
14:40 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. 
 - dokumentalny 
15:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią odc. 17 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza   
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Brat naszego Boga - spektakl 

05:40 Koło fortuny  
06:20 Na sygnale odc. 189 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
07:15 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4665  
10:40 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 68 
10:55 M jak miłość odc. 1370 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1371 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 42 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 2 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 18 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 23
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 136 
 - quiz 
21:35 Riviera odc. 9 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 3 
 - serial szpiegowski 
23:55 Czarne złoto - przygodowy 

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 4  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1074 

11:00 Na Wspólnej odc. 2674 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2675 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2676 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2677 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 10 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 3  

14:50 MasterChef Junior odc. 9 s. 3   

16:20 Efekt domina odc. 1 s. 5 

16:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! odc. 9 s. 2  

18:00 36,6 °C odc. 12 s. 3 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5308 

20:00 Miss Agent II: uzbrojona i urocza 

 - komedia kryminalna 

22:20 Bridget Jones - w pogoni 

 za rozumem - komedia 

00:45 Na skraju jutra - fi lm SF 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:20 Piękna i bestia - animowany 

09:10 My3 odc. 45 - dla dzieci i młodzieży 

09:40 My3 odc. 46 - dla dzieci i młodzieży 

10:05 Ewa gotuje odc. 333 

10:35 Ewa, ugotuj nam to odc. 4 

10:40 Nasz nowy dom odc. 78 

11:40 Wyjdź za mnie odc. 8  

12:40 Top chef odc. 78  

14:10 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 10  

15:45 XII Płocka Noc Kabaretowa 

 - kabaret  

17:45 SuperPies odc. 11 

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 68 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:05 Epoka lodowcowa II: Odwilż 

 - animowany 

22:00 Wilk z Wall Street - biografi czny 

10:10 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Po czasie spędzonym na bezrobociu Jordan Belfort 
zakłada fi rmę Stratton Oakmont, która wkrótce 
zaczyna przynosić ogromne zyski. Sukces daje mu 
władzę i poczucie bezkarności. Jordan korumpuje, 
nagina prawo, dokonuje malwersacji. W końcu 
zaczyna popełniać błędy.

John Rambo odsiaduje wyrok. Jego dawny 
dowódca, pułkownik Trautman, pomaga mu 
odzyskać wolność. Zadaniem komandosa 
będzie uwolnienie amerykańskich jeńców nadal 
przetrzymywanych w Wietnamie.

„Rambo II”
(1985r.) TV Puls 20:00

„Wilk z Wall Street”
(2013r.) Polsat 22:00
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3307  
06:05 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Wojskopolskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 Ziarno odc. 661 
09:45 Gen innowacyjności odc. 5 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 40 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 21 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 22 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 5 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli  
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 6 - publicystyczny 
13:00 Błękitna Planeta II odc. 2 
 - serial 
14:05 Sonda II odc. 84 
14:35 Droga do Rosji 
 - magazyn piłkarski 
15:55 Korona królów odc. 77 - serial  
16:25 Korona królów odc. 78 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music - quiz odc. 10 
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 - serial 
21:05 Dzień z życia blondynki 
 - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 5  
23:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 6 - publicystyczny 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 41 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 42 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 43 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 44 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 

08:25 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 

08:55 Space Chimps 2 - animowany 

10:35 Galileo odc. 683 

11:35 Galileo odc. 684 

12:45 Mali agenci - komedia sensacyjna 

14:40 Asteriks i Obeliks: Osiedle bogów 

 - animowany 

16:30 Załoga - przygodowy 

19:00 Galileo odc. 685 

20:00 Chappie - sensacyjny 

22:30 Mecenas Lena Barska 

 odc. 16 - serial 

23:35 Ruiny - horror 

05:55 Skorpion odc. 13 s. 2 - serial 

06:45 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 3 - serial 

07:40 Najśmieszniejsi odc. 10 - kabaret 

08:30 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 8 s. 5 - serial 

09:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 5 - serial 

09:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 10 s. 5 - serial 

10:25 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 6 

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 7 

11:35 Junior - komedia 

13:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

15:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

16:20 Wyznania małoletniej 

 gwiazdy Inny 

18:00 Ace Ventura: zew natury 

 - komedia 

20:00 Szybko i wściekle - sensacyjny 

22:25 Linia ryzyka - sensacyjny 

00:10 Uwikłana odc. 10 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 22 - serial 

09:05 Satiesfi kcje. Wędrówki 

 z Erikiem Satiem - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 236 

 - publicystyczny 

10:40 Baczyński - biografi czny 

12:00 Ojcowizna - obyczajowy 

13:15 Chuligan literacki odc. 80 

 - publicystyczny 

13:45 Nienasyceni odc. 24 

 - publicystyczny 

14:20 Triumf czasu i rozczarowania 

16:50 Rzecz Polska odc. 1 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 519 

18:05 Siedem czerwonych róż, 

 czyli Benek Kwiaciarz o sobie 

 i o innych - komedia 

19:30 Królowie nocy, czyli od Paradisu 

 do Domu Chłopa - dokumentalny 

20:30 Obce ciało - melodramat 

22:35 Pilecki. Droga do wolności  

23:45 Trzeci punkt widzenia odc. 236 

 - publicystyczny 

00:25 Jestem Kuba - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 561 - felieton 

06:55 Wideoteka dorosłego człowieka 

 odc. 72

07:30 Ewa Demarczyk Recital 

08:15 Zwykły, święty człowiek 

 - dokumentalny 

09:25 Siedlisko odc. 8 - serial 

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 178 

10:55 Źródła naszej cywilizacji odc. 2 

 - dokumentalny 

12:00 Dzikie Chiny odc. 2 - serial 

12:55 Podróże z historią odc. 37

 - historyczny  

13:35 Afryka - serial 

14:35 Szerokie tory odc. 117  

15:15 Dodek na froncie - komedia 

16:50 Wielka gra odc. 85 

17:50 Ex libris Magazyn 

18:20 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 9 - serial 

19:05 Warszawa. Zmartwychwstałe 

 miasto odc. 1 - dokumentalny  

20:10 Miasto 44  - wojenny  

22:25 Wielki test. Giganci ducha - quiz 

23:50 Do domu - obyczajowy 

00:55 Hipoteza  - krótkometrażowy 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
10:40 Fatima - znak nadziei - reportaż  
11:20 Wywiad z Rektorem 
 Sanktuarium Fatimskiego 
 Ks. Carlosem Cabecinhas 
11:40 Kartka z kalendarza - muzyczny 
11:45 Mój brat papież 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:30 Zawierz się Niepokalanej 
 - reportaż 
15:00 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 4 - dokumentalny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 7 - serial 
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:40 Koło fortuny  

06:15 Barwy szczęścia odc. 1859 

 - serial 

06:50 Barwy szczęścia odc. 1860 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1861 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4669  

10:40 W poszukiwaniu nowej Ziemi 

 odc. 1 - dokumentalny 

11:40 Droga do Rosji odc. 7 piłkarski 

12:20 Kocham Cię, Polsko! 

 odc. 136 - quiz 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Różowa Pantera II 

 - komedia kryminalna 

17:10 Na dobre i na złe odc. 706 

 - serial 

18:00 Panorama  

18:20 Pogoda  

18:25 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 9 - serial 

19:30 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 8 poradnikowy 

20:05 Czarne złoto - przygodowy 

22:25 Wielkie uwodzenie - komedia

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1075 

11:00 Co za tydzień odc. 849 

11:45 Iron Majdan odc. 9

12:45 Diagnoza odc. 12 s. 2 - serial  

13:45 Druga szansa odc. 9 s. 5 - serial  

14:45 36,6 °C odc. 12 s. 3 

15:50 Historia Kopciuszka - komedia 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 5 

18:00 Ugotowani odc. 7 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5309 

20:00 MasterChef Junior odc. 10 s. 3 

21:35 Ścigana - sensacyjny 

23:35 Drużyna potępionych 

 - sensacyjny 

01:35 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 - serial 
08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 - serial 
08:40 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 3 - serial 
09:10 Smerfy: Legenda 
 Smerfnej Doliny - animowany 
09:40 Księżniczka i żaba - animowany 
11:45 Doktor Dolittle: W pogoni 
 za błahostkami - komedia 
13:40 Epoka lodowcowa II: Odwilż 
 - animowany  
15:30 Wall-E - animowany 
17:35 Nasz nowy dom odc. 117 
18:40 Aż chce się żyć odc. 4 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie odc. 272 
 - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 25 - serial 
21:05 Kabaret na żywo odc. 40 
 - kabaret 
23:10 Bezwstydny Mortdecai 
 - komedia sensacyjna 
01:25 Exodus: Bogowie i królowie 
 - przygodowy

05:45 Ukryta prawda odc. 226 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Biuro odc. 1 - serial 

09:25 Biuro odc. 2 - serial  

09:55 Przepis na życie odc. 5 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 6 s. 4 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 7 s. 4 - serial 

12:55 Zabójcza broń odc. 18 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 2 - serial 

14:55 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

17:10 Książę i ja III: Królewski 

 miesiąc miodowy - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 11 s. 2 - serial 

20:00 Szeregowiec Ryan  - wojenny 

23:25 Strzelec odc. 7 - serial 

00:30 Strumień - obyczajowy 

09:55 Przepis na życie 10:35 Galileo

08:30 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:25 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:10 Jeźdźcy smoków

Brytyjski arystokrata Mortdecai pracuje w galerii 
sztuki, para się kradzieżami. W zamian za swobodę 
działania pomagaja w walce z nielegalnym handlem 
dziełami sztuki. Pewnego dnia wpada na trop obrazu 
Goi, który zawiera wskazówki pozwalające przejąć 
konto bankowe ze zrabowanym złotem. 

Mallory jest tajną agentką. Za pośrednictwem 
przełożonego, Mallory otrzymuje zlecenie uwolnienia 
zakładnika. Akcja kończy się powodzeniem. Chwilę 
potem zostaje wysłana do Dublina. Wkrótce orientuje 
się, że stała się niewygodna dla mocodawców, 
którzy chcą ją zabić.

„Ścigana”
(2011r.) TVN 21:35

„Bezwstydny Mortdecai”
(2015r.) Polsat 23:10



Poniedziałek, 14 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 241 - serial  
07:20 Komisariat odc. 78 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 59 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Australii 
 - czas po monsunie 
 - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 242 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 182  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 21 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 22 - serial  
16:45 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3308 
18:30 Korona królów odc. 79 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Alibi - spektakl 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
23:05 Harry i Meghan: nowoczesne 
 love story - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 227 - serial 

06:25 Szpital odc. 313 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 32 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 588 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 33 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 487 - serial 

14:55 Szpital odc. 314 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 589 - serial 

20:00 Niepokój - thriller 

22:15 Biuro odc. 3 - serial 

22:50 Biuro odc. 4 - serial 

23:25 Obecność - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 89 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 12 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 13 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 74 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 75 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 158 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 178 
15:00 Detektywi w akcji odc. 159 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 128 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 129 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 414 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 415 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 197 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial 
22:00 Galileo odc. 684 
23:00 Galileo odc. 685 
00:05 Megawąż - horror 

06:00 To moje życie! odc. 288 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 55 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 32 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 33 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
20:00 Następny - sensacyjny 
21:55 Rambo II - sensacyjny 
23:50 Linia ryzyka - sensacyjny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Rzecz Polska Cykl - reportaży 

08:30 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

08:45 Katyń - dramat wojenny 

11:00 Kolumbowie odc. 3 - serial 

12:10 Kolumbowie odc. 4 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Wsteczny bieg - obyczajowy 

14:50 Kaprysy Łazarza - komedia 

15:55 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 519 

16:45 Smak curry - melodramat 

18:40 Z pogranicza cudu 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Blok. Literatura odc. 5 

 - dokumentalny 

21:00 Obce ciało - melodramat  

23:10 Pierwsze fi lmy 

 mistrzów dokumentu odc. 8 

23:15 Jak co dzień...  

 - krótkometrażowy 

23:25 Uwertura  - krótkometrażowy 

23:35 Pierwsze fi lmy 

 mistrzów dokumentu odc. 8 

23:37 Urząd  - krótkometrażowy 

06:50 Był taki dzień odc. 562 - felieton 
07:00 W walce tej nie ulegnę! - reportaż  
07:35 Polki nad Londynem 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 87 
08:40 Ukryte skarby odc. 3 - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 9 - serial  
09:40 Korona królów odc. 10 - serial  
10:20 Złoto Jukonu odc. 1 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 37 - reportaż 
11:50 Po własnym pogrzebie - wojenny 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 57
 - historyczny  
13:50 Sensacje XX wieku odc. 58
 - historyczny  
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 35 - serial 
14:45 Józef Rymer - pierwszy 
 wojewoda śląski - dokumentalny 
15:15 Spór o historię odc. 32
 - historyczny 
15:55 Afryka odc. 4 - serial 
16:55 Ex libris 
17:25 Flesz historii 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 98
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 99
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Największe oblężenia 
średniowiecza odc. 2 - dokumentalny 
21:25 Korona królów odc. 11 - serial 
22:00 Korona królów odc. 12 - serial 
22:35 Piwko dla Niedźwiedzia 
 - dokumentalny 
23:40 Jurek - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii Cykl - reportaży 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Młodzi Światu Cykl - reportaży 
11:45 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
 - reportaż 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Hej ustrońskie Gróniczki 
 - koncert 
13:15 - koncert życzeń - muzyczny  
14:05 Bieg życia - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial kryminalny  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w Sanktuarium Matki Bożej 
 Fatimskiej w Zakopanem 
 na Krzeptówkach  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań odc. 73 
 - serial  
23:00 Żywe kamienie - dokumentalny 

05:25 Koło fortuny  
06:15 Mango - Telezakupy  
07:00 Coś dla Ciebie odc. 139 
 - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 55 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4651  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 54 
11:25 Rodzinka.pl odc. 82 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 132 - serial 
14:00 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 1 - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 83 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 56 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 35 
20:50 M jak miłość odc. 1372 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 10 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 2 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 289 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5309 

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 11 s. 2  

07:55 Akademia ogrodnika odc. 11 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2248 

10:55 Tu się gotuje! odc. 9 s. 2 

11:00 Ukryta prawda odc. 912 - serial  

12:00 Szkoła odc. 564 - serial  

13:00 19+ odc. 265 - serial  

13:30 Szpital odc. 801 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 565 - serial  

16:30 19+ odc. 266 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 913 - serial  

18:00 Szpital odc. 802 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5310 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2678 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 164  

21:30 Druga szansa odc. 10 s. 5 - serial  

22:30 Iron Majdan odc. 10  

23:35 Ścigana - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 679 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 453 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 454 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 34 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 158 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 724 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2690 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 770 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3631 
16:30 Na ratunek 112 odc. 232 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 222 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2691 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 216 - serial 
20:05 Exodus: Bogowie i królowie 
 - przygodowy  
23:20 Detonator - thriller 

09:20 Przepis na życie 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:45 Katyń 18:50 Sensacje XX wieku

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

Nastoletni Kale Brecht, skazany na trzy miesiące 
aresztu domowego, podgląda sąsiadów. W tym 
czasie okolica jest terroryzowana przez mordercę. 
Chłopak rozpoczyna prywatne śledztwo.

Egipt, XIII w. p.n.e. Sytuacja Hebrajczyków 
się pogarsza. Bóg powierza Mojżeszowi misję 
oswobodzenia ich z niewoli. Ponieważ Ramzes 
odrzuca prośby o uwolnienie ludu, na kraj spada 
dziesięć plag.

„Exodus: Bogowie i królowie”
(2014r.) Polsat 20:05

„Niepokój”
(2007r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 15 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 242 - serial  
07:20 Komisariat odc. 1 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32 
10:10 Klan odc. 3308  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 60 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:45 24 godziny w Brazylii 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 243 - serial 
14:45 Korona królów odc. 79 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:35 Pogoda  
15:40 Wiktoria odc. 1 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3309 
18:30 Korona królów odc. 80 - 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. 5 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 8 - serial 
23:50 Labirynt odc. 3 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1135 - serial 

06:25 Szpital odc. 314 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 33 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 589 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 34 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 488 - serial 

14:55 Szpital odc. 315 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 590 - serial 

20:00 Gra o przeżycie - sensacyjny 

22:05 Szeregowiec Ryan  - wojenny

06:00 Detektywi w akcji odc. 90 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 13 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 1 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 7 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 76 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 77 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 - serial  

12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 160 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 99 

15:00 Detektywi w akcji odc. 161 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 130 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 131 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 415 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 416 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 198 - serial 

21:00 Prawo zemsty - thriller 

23:25 Rob Roy - przygodowy

06:00 To moje życie! odc. 289 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 56 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 33 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 34 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
20:00 Zabójczy cel - thriller 
21:55 Szybko i wściekle - sensacyjny 
00:05 Hooligans III - sensacyjny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Smak curry - melodramat  

11:00 Kolumbowie odc. 5 - serial 

12:10 Syzyfowe prace odc. 1 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Gracze - sensacyjny 

15:20 Wniebowzięci - komedia 

16:10 Tygodnik kulturalny 

17:05 Wichry Kołymy - biografi czny 

19:00 Pani Nikifor - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Przygoda - spektakl 

21:30 Dezerterzy odc. 80 

 - publicystyczny 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 136 

22:15 W drodze do domu 

 - komediodramat 

23:50 Pornografi a - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 563 - felieton 
07:00 Nowa Huta walczy 
 - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 88 
08:30 Ukryte skarby odc. 4 - reportaż 
09:00 Korona królów odc. 11 - serial  
09:35 Korona królów odc. 12 - serial  
10:05 Feldpost Osten 1942-44 
 - dokumentalny  
10:30 Dodek na froncie - komedia  
12:20 Marzyciele odc. 2 - serial  
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 98
 - historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 99
 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 36 - serial 
15:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 2 
 - dokumentalny  
16:25 Filmoteka Małopolska odc. 67 
 - dokumentalny 
17:10 Archiwum zimnej wojny odc. 3 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 100
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 164
 - historyczny 
19:55 Jak było? odc. 10 - publicystyczny 
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
21:00 Klub profesora Tutki odc. 9 - serial 
21:20 Korona królów odc. 13 - serial 
21:50 Korona królów odc. 14 - serial 
22:30 Niosła go Polska - dokumentalny 
00:00 Wszystko, co kocham - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny  
09:50 Młodzi Światu Cykl - reportaży  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
 - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 W góreckim domku ogrodnika 
 - reportaż 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Papież Polak do Rodaków - serial  
13:20 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza 
 - dokumentalny 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Dziesięć przykazań odc. 73 
 - serial  
14:50 Joanna d’Arc - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
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 - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Odnaleźć drogę - obyczajowy 

05:25 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1372 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 56 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4652  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 55 
11:25 Rodzinka.pl odc. 83 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 133 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 1  
14:55 M jak miłość odc. 1372 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 84 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 57 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 10 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1373 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Kiedy Harry poznał Meghan 
 - ślub, jakiego nie było 
 - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2249 

10:55 Ukryta prawda odc. 913 - serial  

12:00 Szkoła odc. 565 - serial  

13:00 19+ odc. 266 - serial  

13:30 Szpital odc. 802 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 566 - serial  

16:30 19+ odc. 267 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 914 - serial  

18:00 Szpital odc. 803 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5311 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2679 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 165

21:30 Diagnoza odc. 13 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1131 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 680 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 455 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 458 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 35 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 808 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 159 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 725 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2691 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 771 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3632 
16:30 Na ratunek 112 odc. 233 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 223 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2692 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 224 - serial 
20:10 G.I. Joe: czas Kobry - sensacyjny 
22:45 Adrenalina - sensacyjny 
00:40 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:10 Tygodnik kulturalny 07:55 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Detektyw Stillwell i jego partner Storm Anderson 
rozpoczynają śledztwo w sprawie serii morderstw 
dokonanych na prostytutkach. Głównym podejrzanym 
o popełnienie zbrodni jest seryjny morderca Lazerus.

Mason jest włóczęgą. Gdy traci dwie najbliższe mu 
istoty, załamuje się. Idąc bez celu ulicami, nieomal 
wpada pod ciężarówkę. Nieznajomy ratuje go 
w ostatniej chwili. Mason dostaje od niego wizytówkę 
z nazwiskiem człowieka, który może zapewnić mu 
dobrze płatną pracę. Udaje się pod wskazany adres.

„Gra o przeżycie”
(1994r.) TVN 7 20:00

„Zabójczy cel”
(2008r.) TV Puls 20:00
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18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 243 - serial  
07:15 Komisariat odc. 2 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 22 
 - serial  
10:10 Klan odc. 3309  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 24 godziny w Indiach 
 - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 244 - serial 
14:45 Korona królów odc. 80 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3310 
18:30 Korona królów odc. 81 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
20:35 Liga Europy UEFA Piłka nożna  
20:40 Liga Europy UEFA Piłka nożna  
23:15 Orły Nawałki odc. 5 - serial  
23:40 Ocaleni odc. 8

05:20 Ukryta prawda odc. 228 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 34 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 590 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 35 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 489 - serial 

14:55 Szpital odc. 316 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 4 

 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

20:00 Kroll - sensacyjny 

22:10 Olimp odc. 1 - serial 

23:10 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny 

06:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 1 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 2 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 78 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 79 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 162 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 100 

15:00 Detektywi w akcji odc. 163 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 132 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 133 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 416 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 417 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 199 - serial 

21:00 Krwawe igrzyska - sensacyjny 

23:10 Pod kluczem - dramat 

06:00 To moje życie! odc. 290 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 57 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 34 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 35 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
20:00 Patrol - sensacyjny 
22:50 Arena - thriller 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 17 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Wichry Kołymy - biografi czny  

11:00 Syzyfowe prace odc. 2 - serial 

12:10 Syzyfowe prace odc. 3 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Portret podwójny - obyczajowy 

15:30 Dranie w kinie odc. 28 

16:15 Dracula - horror 

18:10 Czarna skrzynka - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Ziemia i cień - dramat 

21:45 Pegaz odc. 73 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 137 

23:05 Jedna scena odc. 19 

23:20 Zero - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 564 - felieton 
07:00 - dokumentalny - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 89 
08:35 Ukryte skarby odc. 5, - reportaż  
09:05 Korona królów odc. 13 - serial  
09:35 Korona królów odc. 14 - serial  
10:15 Dzikie Chiny odc. 2 - serial  
11:15 Spór o historię odc. 10
 - historyczny 
11:50 Opowieść o Indiach odc. 3 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 100 
 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 164 
 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 37 - serial 
15:05 Niosła go Polska - dokumentalny 
16:30 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny 
17:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 13 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 128 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 129 
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial 
21:30 Korona królów odc. 15 - serial 
22:05 Korona królów odc. 16 - serial 
22:35 Kabaret śmierci - dokument 
00:25 Jeszcze nie wieczór 
 - komediodramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 54 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Odnaleźć drogę - obyczajowy  
15:25 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie   
16:30 Drabina Jakubowa 
 - serial przygodowy 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
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 - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta Barbara - dramat 

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1373 - serial 
07:00 Program gminy żydowskiej  
07:20 Na sygnale odc. 57 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4653  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 56 
11:25 Rodzinka.pl odc. 84 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 134 - serial 
14:00 Tajemnice ludzkiego ciała odc. 2 
 - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1373 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 85 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 58 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 707 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 190 - serial 
22:25 American Pie - komedia 
00:05 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2250 

10:55 Ukryta prawda odc. 914 - serial  

12:00 Szkoła odc. 566 - serial  

13:00 19+ odc. 267 - serial  

13:30 Szpital odc. 803 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 567 - serial  

16:30 19+ odc. 268 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 915 - serial  

18:00 Szpital odc. 804 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5312 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2680 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 166,  

21:30 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 3  

22:30 Krucjata Bourne’a - sensacyjny 

00:50 Zimne światło dnia - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 681 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 459 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 462 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 36 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 809 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 160 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 726 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2692 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 772 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3633 
16:30 Na ratunek 112 odc. 234 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 224 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2693 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 236 
 - serial 
20:10 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia  
22:40 Wieczny student II - komedia 
00:45 Jeźdźcy Apokalipsy 
 - komediodramat 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:10 Dzika muzyka 13:40 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 13:00 19+ 14:00 Pierwsza Miłość

Zohan Dvir, ma już dość pracy. Jego najgłębszym 
pragnieniem jest zostać fryzjerem. Upozorowawszy 
własną śmierć, ucieka do Nowego Jorku. Początki 
nie są łatwe. Zohan nie poddaje się i wkrótce dostaje 
wymarzoną pracę. Radość nie trwa długo, bowiem na 
jego ślad natrafi a odwieczny wróg, Fantom.

Wyszkolony przez tajną organizację szpieg i jego 
dziewczyna zostają wciągnięci w międzynarodową 
aferę. Mężczyzna jest podejrzewany o zamordowanie 
jednego z pracowników CIA.

„Krucjata Bourne’a”
(2004r.) TVN 7 22:30

„Nie zadzieraj z fryzjerem”
(2008r.) Polsat 20:10
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 temperatura: 21 10 °C
 opady: 12 8 mm
 ciśnienie: 1012 1014 hPa
 wiatr: 14 12 km/h 

 temperatura: 25 11 °C
 opady: 5 7 mm
 ciśnienie:  1015 1014 hPa
 wiatr: 9 14 km/h 

 temperatura: 24 12 °C
 opady: 7 3 mm
 ciśnienie: 1012 1011 hPa
 wiatr: 18 23 km/h 

 temperatura: 23 13 °C
 opady: 0 2 mm
 ciśnienie: 1010 1015 hPa
 wiatr: 28 23 km/h 

 temperatura: 19 13 °C
 opady: 3 2 mm
 ciśnienie: 1018 1018 hPa
 wiatr: 18 16 km/h 

 temperatura: 22 12 °C
 opady: 1 15 mm
 ciśnienie: 1018 1015 hPa
 wiatr: 15 20 km/h 

 temperatura: 21 16 °C
 opady: 20 16 mm
 ciśnienie: 1013 1015 hPa
 wiatr: 24 25 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Drożdżówka z rabarbarem
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Składniki: 

1 szkl. mleka
1 szkl. cukru
200 g masła
4 żółtka
25 g drożdży świeżych
4 szkl. mąki pszennej
0,5 kg rabarbaru
Na kruszonkę:
125 g masła
50 g cukru
100 g mąki
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Sposób wykonania:
Mleko, cukier i masło podgrzać w rondelku, przestudzić. Połą-

czyć z żółtkami, dodać rozkruszone drożdże. Wymieszać i odstawić 
na 2 godziny, aż masa się spieni. Dosypać przesianą mąkę i wyrabiać 
ok. 15-20 minut, aż ciasto zacznie odchodzić od ręki. Wyłożyć nim 
blachę wyściełaną papierem do pieczenia i odstawić w ciepłe miej-
sce. Rabarbar obrać, pokroić w kawałki 2-3 cm. Wyłożyć na ciasto. 

Przygotować kruszonkę: na patelni rozpuścić masło, do-
dać mąkę i cukier. Mieszać, aż powstaną grudki. Rozsy-
pać na cieście i poczekać jeszcze 40 min., aż podrośnie.

Nagrzać piekarnik do temp. 180 st. C. Pierwsze 20 min. piec z uchy-
lonymi drzwiczkami, potem je zamknąć i piec jeszcze ok. pół godziny.

Smacznego!
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Uwaga na oszustów
BEZPIECZEŃSTWO  Oszuści dwoją się i troją, by wyłudzić pieniądze lub okraść czyjś dom. Są metody na 
elektryka, gazownika, awarię wody, na wnuczka czy zakup używanej odzieży. Ostatnio wycwanili się jesz-
cze bardziej. Oferując okazyjną sprzedaż perfum, dają je do powąchania, domownik traci przytomność, 
a dom jest plądrowany

Zbliżający się sezon letni 
sprzyja złodziejom. Pozostawio-
ne na czas wyjazdu wakacyjnego 
domy często stają się ich celem. 
Z kolei oszuści są coraz bardziej 
bezczelni. Okradają domy nawet 
podczas obecności domowników. 
Ofiarami są zazwyczaj ludzie 
starsi, łatwowierni. Dlatego przy-
pominamy, jakie metody stosują 
przestępcy i na co należy uwa-
żać.

Na wnuczka
Przestępcy działający metodą 

„na wnuczka” – choć wydaje się, 
że przypadki były już tak nagło-
śnione, że nikt nie da się nabrać 
– nadal oszukują starsze osoby. 
Wyłudzają pieniądze, które często 
są oszczędnościami całego życia. 

– Metoda na wnuczka po-
lega na tym, że oszust dzwoniąc 
do starszej osoby, podaje się za 
krewnego –  mówi Dorota Rupiń-
ska, oficer prasowy komendanta 
powiatowego policji w Rypinie. – 
Rozmowa prowadzona jest w taki 
sposób, by oszukiwana osoba 
uwierzyła, że rozmawia z kimś 

ze swojej rodziny i sama wymie-
niła imię krewnego. Dzwoniący 
prosi o udzielenie pilnej pożyczki 
z powodu nagłego nieszczęścia 
i o przygotowanie gotówki, po 
którą podsyła „znajomego”. W ten 
sposób pokrzywdzony traci swoje 
oszczędności.

Na policjanta
Schemat działania oszustów 

jest bardzo zbliżony do metody 
„na wnuczka”. Kobieta lub męż-
czyzna telefonuje do wyszukanej 
np. w książce telefonicznej osoby 
i podaje się za członka rodziny 
(najczęściej właśnie wnuczka). 
Często bywa tak, że oszust udaje, 
że jest zapłakany, albo tłumaczy 
zmieniony głos chorobą lub zde-
nerwowaniem. Prosi o pożycze-
nie pieniędzy, ponieważ znalazł 
się w podbramkowej sytuacji. 
Zazwyczaj pilnie potrzebuje go-
tówki w celu pokrycia kosztów 
za spowodowanie wypadku dro-
gowego.

– W czasie takiej rozmowy 
sonduje możliwości finansowe 
starszej osoby i błaga o szybkie 

zorganizowanie pieniędzy – in-
formuje p.o. oficera prasowego 
golubsko-dobrzyńskiej policji 
Małgorzata Lipińska. – Kilka mi-
nut później ze starszą osobą kon-
taktuje się „łącznik”, który podaje 
się za policjanta bądź funkcjona-
riusza Centralnego Biura Śledcze-
go. Informuje, że rozpracowuje 
właśnie szajkę, która wyłudza 
pieniądze od starszych osób i pro-
si o pomoc. Fałszywy funkcjona-
riusz radzi, by rozmówca przeka-
zał pieniądze przestępcom, a oni 
są gotowi na zatrzymanie oszusta 
i przejęcie przekazanej gotówki. 

Oszust rozmowę prowadzi 
tak, by starsza osoba była prze-
konana, że w ten sposób poma-
gała policji w ujęciu przestępców, 
a pieniądze zostaną jej szybko 
zwrócone. 

– Zdarza się także, że rze-
komy funkcjonariusz wręcz gro-
zi konsekwencjami prawnymi 
w przypadku odmowy współpra-
cy – dodaje Lipińska. – Natych-
miast po przekazaniu pieniędzy 
kontakt urywa się, a przestępcy 

znikają z oszczędnościami. Starsi 
ludzie, chcąc pomóc „policjan-
tom”, często tracą swoje oszczęd-
ności, często dorobek całego ży-
cia.

Taka sytuacja miała miejsce 
w lutym w powiecie lipnowskim. 
61-letnia mieszkanka tego powia-
tu zadzwoniła na komendę, by 
potwierdzić dane policjanta. 

– Jak ustalili policjanci, pa-
dła ona ofiarą oszustwa metodą 
„na policjanta”. Schemat działania 
sprawcy był podobny do innych 
tego typu oszustw – informuje 
Katarzyna Sobocińska z lipnow-
skiej komendy. –Na numer stacjo-
narny zadzwonił mężczyzna, któ-
ry przedstawił się jako policjant, 
podając swoje dane oraz numer 
legitymacji służbowej. Poinfor-
mował kobietę, że policjanci pro-
wadzą akcję przeciwko oszustom, 
którzy okradają konta bankowe 
starszych osób z oszczędności 
ich życia. Poinstruował kobietę, 
że aby schwytali sprawców, musi 
wpłacić na podane przez niego 
konto bankowe pieniądze w kwo-
cie 6500 zł. Następnie oszust po-
prosił kobietę o podanie nume-
ru komórkowego, by była z nim 
w ciągłym kontakcie. Po wyko-
naniu prośby sprawcy i przelaniu 
pieniędzy na wskazane konto, 
ponownie pokrzywdzona ode-
brała telefon z kolejną prośbą 
o wypłatę kolejnej sumy, tym 
razem 3500 zł. Dopiero wówczas 
kobieta zadzwoniła na policję, 
by potwierdzić dane dzwoniące-
go policjanta. W tym momencie 
okazało się, że padła ofiarą oszu-
stwa. Dzięki działaniom funkcjo-
nariuszy wydziału kryminalnego 
oraz pracownicy banku, udało się 

odzyskać pieniądze przelane na 
konto sprawcy.

Na odzież
Oszuści jeżdżą zwykle po 

mniejszych miejscowościach. Jako 
ofiary wybierają najczęściej star-
sze osoby. Najpierw sprawdzają 
teren, następnie podjeżdżają pod 
sam dom i wchodzą bez skrępo-
wania pod pretekstem zakupu 
używanej odzieży, a następnie - 
wykorzystując nieuwagę domow-
nika – okradają go. Taka sytuacja 
w poprzednich latach miała miej-
sce np. w Radominie (powiat go-
lubsko-dobrzyński).

– Pod pretekstem odkupienia 
używanej odzieży, do domu 78-
latka weszły kobiety – informuje 
p.o oficera prasowego golubsko-
dobrzńskiej policji Małgorzata Li-
pińska. – Oszustki, wykorzystu-
jąc nieuwagę mężczyzny, ukradły 
jego pieniądze. W rezultacie męż-
czyzna stracił prawie 5 tys. zł.

Jak to w praktyce wygląda? 
Jedna z tych osób często pokazu-
je oferowaną do sprzedaży rzecz, 
a druga, wykorzystując chwilę 
nieuwagi domownika, przeszu-
kuje mieszkanie.

– Jeśli nie uda się szybko 
wyprowadzić ich z domu, to giną 
głównie pieniądze, biżuteria, 
a nawet produkty spożywcze czy 
narzędzia – dodaje Lipińska.

Na obwoźnego handlarza
Podobnie jak wyżej, w tym 

przypadku dwie osoby pojawia-
ją się pod domem, oferując do 
sprzedaży różne produkty: noże, 
koce, czy zestawy garnków. Często 
jest tak, że oszust prosi o wpusz-
czenie do kuchni, by mógł zapre-
zentować walory produktów. 

Dokończenie na str. 23

• Gdy ktoś podaje się za pracownika instytucji publicznej lub organizacji charytatywnej, żądaj dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość. Najlepiej, zanim go wpuścisz, zadzwoń do instytucji, na którą się powołuje 
i dowiedz się, czy ten człowiek tam pracuje i czy rzeczywiście miał cię odwiedzić.

•  Wszystkie wizyty powinny być poprzedzone odpowiednim komunikatem, informacją ze spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej (pracownicy spółdzielni mieszkaniowej zostawiają informację pisemną w gablocie 
informacyjnej zamykanej na klucz - niedostępnej dla osób postronnych). Przy zawiadomieniach telefonicznych 
o planowanej wizycie u ciebie, też bądź ostrożny, dzwonić może oszust.

•  Nie podpisujmy umów bez dokładnego ich przeczytania. Przejrzyjmy dokładnie umowę, poprośmy o jej 
zostawienie do następnego dnia. Nie podejmujmy pochopnych, wymuszonych chwilą decyzji.

•  Oszuści mogą chcieć rozmienić pieniądze. Pamiętaj: nigdy nie prowadź ich do pomieszczenia, w którym 
trzymasz pieniądze, bo gdy zobaczą, gdzie są schowane, wystarczy im chwila twojej nieuwagi, by ukraść twoje 
oszczędności.

•  Jeśli możesz, poproś o pomoc sąsiadów. W towarzystwie osób trzecich złodziej zwykle rezygnuje z do-
konania kradzieży.

Jak bronić się przed oszustami?

Nie udzielajmy przez telefon żadnych informacji o swoich da-
nych personalnych, numerach kont bankowych i hasłach do nich. Nie 
przelewajmy pieniędzy na czyjeś konto nie upewniwszy się, że trafią 
do osoby, którą znamy lub co do tożsamości której jesteśmy pewni.

Chrońmy dane

• Oszuści, którzy chcą zdobyć pieniądze, nie cofną się przed 
żadnym sposobem.

•  Nie wpuszczajmy do domu nieznanych nam osób i pod 
żadnym pozorem nie przekazujmy takim ludziom pieniędzy.

•  Informację o wypadku swojego krewnego potwierdźmy, 
dzwoniąc do niego.

•  Ofiarami oszustów bardzo często padają osoby starsze 
i samotne.

O każdym podejrzanym telefonie lub wizycie podejrzanej osoby, 
należy pilnie poinformować POLICJĘ – nr alarmowy 997 lub 112.

Pamiętajmy!
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dokończenie ze str. 22
Gdy jeden prezentuje i zachwala 
towar, drugi w tym czasie plądru-
je dom.

Na perfumy
Przestępcy chodzą po do-

mach pod pretekstem sprzedaży 
perfum. Dają próbki czegoś, co 
przypomina perfumy, do przete-
stowania na miejscu. Osoba, któ-
ra je powącha, zaczyna odczuwać 
zawroty głowy, robi się senna. 
Nawet jeśli domownik odmówi 
powąchania, oszuści psikają per-
fumami na próbę i domownik 
zasypia lub traci przytomność, 
a w tym czasie oszuści przeszuku-
ją dom. Gdy ofiara się ocknie, po 
oszustach nie ma już śladu.

Na nową umowę
Osoby starsze najczęściej pa-

dają ofiarami nieuczciwych sprze-
dawców, telemarketerów. Tak 
dzieje się w całym kraju. Chodzi 
zwłaszcza o sprzedawców z bran-
ży telekomunikacyjnej, którzy 
podają się za pracowników firmy, 
z którą klient ma już podpisaną 
umowę i kuszą nowymi promo-
cjami. Po takiej rozmowie poja-
wia się kurier z umową gotową 
do podpisania. Ludzie starsi nie 

czytają dokładnie umów. Podpi-
sują je uważając, że jest w nich 
to, co powiedział im sprzedawca. 
Zdziwienie pojawia się dopiero 
po otrzymaniu pierwszej faktu-
ry. Z kwotą do zapłaty zupełnie 
inną od tej, jaka miała na niej być. 
Umowę trzeba nie tylko prze-
czytać, ale także zrozumieć. Jeśli 
któryś z punktów nie jest dla nas 
jasny, powinniśmy skonsultować 
go z kimś z rodziny, bądź z sąsia-
dami. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się ze swoim obec-
nym usługodawcą i sprawdzić, czy 
osoba, która się z nami kontakto-
wała, rzeczywiście jest przedsta-
wicielem tej firmy.

Na awarię
Do takiego zdarzenia doszło 

w jednym z mieszkań w Brodnicy. 
Mężczyzna, pod pretekstem awarii 
wodociągowej, został wpuszczony 
do mieszkania starszego małżeń-
stwa i wykorzystując chwilową 
nieuwagę domowników, ukradł 
im wszystkie oszczędności. 

– Oszuści „na awarię” pro-
szą np. o sprawdzenie przewo-
dów wentylacyjnych – informu-
je rzecznik brodnickiej policji 
Agnieszka Łukaszewska. - Jeden 

z nich nieustannie odwraca uwa-
gę mieszkańców od drugiego 
oszusta, który w tym czasie szuka 
cennych przedmiotów w mieszka-
niu.

Przestępcy mogą podszywać 
się także m.in. pod pracowników 
różnych innych firm i urzędów 
czy kogoś bliskiego. Wykorzystują 
wiele sposobów, by wzbogacić się 
kosztem innych. Niektórzy z nich 
podają się za pracowników instytu-
cji publicznych czy też organizacji 
pozarządowych, charytatywnych. 
Wchodząc do mieszkania, czekają 
tylko na chwilę nieuwagi, by nas 
okraść. Gdy poznamy ich zamiary, 
często wykorzystują przemoc fi-
zyczną, by uciec z mieszkania i nie 
zostać złapanym – dodaje Łuka-
szewska. – Nie należy wtedy pa-
nikować. W takiej sytuacji trzeba 
dokładnie zapamiętać ich twarze 
i ubiór. Można spróbować, pod 
pozorem pożyczenia pieniędzy, 
pójść do sąsiada i tam dyskretnie 
zawiadomić policję lub bezpo-
średnio po ich wyjściu z mieszka-
nia zadzwonić na policję.

Podobna sytuacja miała miej-
sce w poprzednich latach w Ko-
walewie Pomorskim.

– Oszust zapukał do drzwi 
mieszkania, podając się za pra-
cownika gazowni i przekonał 
67-letnią kobietę, że dokonuje 
kontroli instalacji – informuje 
rzecznik golubsko-dobrzyńskiej 
policji. – Kobieta zaprosiła go do 
środka. W czasie rzekomej kon-
troli oświadczył, że kobieta ma 
nadpłatę za gaz i należy się jej 101 
zł. Stwierdził, że ma przy sobie 
całe 200 zł i zapytał, czy może mu 
rozmienić pieniądze. 67-latka ni-
czego nie podejrzewając podeszła 
do barku i z pieniędzy odłożonych 
na kupce wyjęła 100 zł. W tym 
czasie odwrócił jej uwagę i popro-
sił, żeby poszła włączyć kuchenkę, 
bo musi coś sprawdzić. Następnie 
powiedział, że musi coś przynieść 
z dołu i wtedy wypłaci pieniądze. 
Niestety, już nie wrócił, a z barku 
zginęły kobiecie pieniądze w kwo-
cie 550 zł.

Przypomnijmy, że wszystkie 
wizyty powinny być poprzedzone 
odpowiednim komunikatem, in-
formacją ze spółdzielni lub wspól-
noty mieszkaniowej.

Na ZUS
Jak informuje bydgoski od-

dział Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych, w ostatnim czasie 
znowu uaktywnili się oszuści 
podszywający się pod agentów 
zakładu. 

– Na razie odnotowano ta-
kie sytuacje na terenie powiatów 
golubsko-dobrzyńskiego, wąbrze-
skiego, rypińskiego czy lipnow-
skiego, ale staramy się być prze-
zorni i ostrzegamy wszystkich 
naszych klientów - mówi Krystyna 
Michałek, rzecznik regionalny ZUS 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. – Pracownicy zakładu nie 
odwiedzają świadczeniobiorców 
w domach. Jedynym wyjątkiem są 
sytuacje, gdy kontroluje się wyko-
rzystanie zwolnienia lekarskiego. 
Urzędnik musi wówczas pokazać 
imienne upoważnienie, którego 
autentyczność można sprawdzić 
w centrali ZUS, dzwoniąc pod 
nr tel. 22 560 16 00. Informacje 
o zmianach w emeryturach i ren-
tach przekazywane są zawsze 
drogą pisemną. Prosimy zatem 
o niewpuszczanie do domów osób 
podających się za pracowników 
ZUS - dodaje Krystyna Michałek.

(nał)
fot. MSWiA

pixabay/ilustracyjne

Zapraszamy na koncert
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Dobry czas, ale spodziewaj się nagłej zmiany planów. 
Chcesz w weekend zająć się ogródkiem, kupiłeś już 
nawet kwiaty, by go upiększyć? Okaże się, że ktoś 
z przyjaciół namówi cię na wspólną podróż. Przeło-
żysz obowiązki na później i skorzystasz z rozrywek. 
Nie będziesz żałował. Samotne Koziorożce mogą 
spotkać kogoś wyjątkowo atrakcyjnego.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła pora, 
by pomyśleć tylko o sobie. Miałaś ostatnio bardzo 
dużo odpowiedzialnych zadań na głowie i teraz czu-
jesz się zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepoko-
jące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się też wciągnąć 
w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się do-
skonała okazja do odpoczynku lub zabawy.

Chcesz dać upust swojej ambicji i będziesz wikłać 
się w sytuacje, które dotąd oceniałeś jako bardzo 
ryzykowne. Zastanów się, jakie działania mogą 
przełożyć się na awans lub podwyżkę. W sprawach 
finansowych niespodziewany przypływ gotówki – 
ktoś odda ci dług, na którego odzyskanie przesta-
łeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się 
przytrafiło i przyjmij do wiadomości, że są rzeczy, 
na które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, 
idź do przodu. Zyskasz autorytet i osiągniesz zamie-
rzone cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych.

Zastanów się, jak lepiej rozplanować obowiązki 
zawodowe, by mieć więcej czasu dla siebie. Z pew-
nych spraw po prostu trzeba zrezygnować. Dosta-
niesz ciekawą propozycję, niewykluczone, że kusić 
cię będzie zmiana pracy. W miłości zaczniesz szukać 
nowych pokus.

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

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okula-
ry. Nawet odkrycie, ile szans ostatnio zmarnowałeś 
nie wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć 
do działania, skoczysz na głęboką wodę. I dobrze, 
bo okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do 
wykonania ważne zadanie.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz 
na swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare 
uczucia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. 
Barany w stałych związkach niech nie zapominają 
o partnerach.

Co nie jest u ciebie częste, oderwiesz się od spraw 
materialnych. Oddasz się miłości i poszukiwaniu 
nowych, twórczych zainteresowań. Masz szansę 
zawrzeć inspirujące znajomości. W sprawach zawo-
dowych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię 
nie podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz 
się na imprezę integracyjną. Okaże się, że jesteś ce-
niony i lubiany.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy 
jest mocno osłabiony. Długotrwały stres dał mu się 
we znaki. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Na do-
datek w twoim związku będzie się źle działo. Kłótnie 
i poczucie niezrozumienia będą na porządku dzien-
nym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych 
dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystą-
pić do realizacji założonego planu, musisz być pewny 
jego powodzenia. Ktoś, kto dotąd był dla ciebie miły 
i wydawał się być przyjazny, nagle zmieni front. Nie 
wahaj się zakończyć tej znajomości, jeśli jest na grun-
cie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć 
się postępować z takimi osobami.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz 
się na realizacji obowiązków, dotrzymasz terminów, 
więc spodziewaj się nagrody. Jeśli chcesz powalczyć 
o podwyżkę, to dobry moment. Głośno wymień swoje 
mocne strony, nie masz się czego wstydzić. Uda ci się 
nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intryguje. 
Znajdziecie wiele wspólnych tematów do rozmów.

Kolorowanki dla dzieci
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Wszystko dla pszczół
GMINA LIPNO  Tegoroczny tydzień ekologiczny w Szkole 
Podstawowej w Maliszewie upłynął pod znakiem ochrony 
pszczół. Były lekcje, warsztaty, miodowe smakołyki i zajęcia 
w plenerze

Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

KrystIAN WIśNIeWsKI
 urodził się 1 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,8 kg i mierzył  
58 cm. Jest synem Ma-
riusz i Ewy z Popowa, 
ma siostrę Julkę   

ANtONI ZAKrZeWsKI
 urodził się 1 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
3,1 kg i mierzył 55 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Arka-
diusza i Pauliny z Piaseczna

MIłOsZ MAcIejeWsKI
 urodził się 4 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,85 kg i mierzył 
58 cm. Jest synem 
Wojciecha i Emilii ze 
Szpiegowa, ma siostrę 
Natalię 

MArceL sZcZePANIAK
 urodził się 30 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,15 kg i mierzył  
53 cm. Jest synem Walde-
mara i Iwony z Sumina, ma 
brata Huberta

ZOsIA rudeWIcZ
 urodziła się 4 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,05 kg i mie-
rzyła 54 cm. Jest córką 
Michała i Anny z Kikoła, 
a siostrą Adama

syN dAWIdA I MArty 
KLecZKOWsKIch  
Ze sKAsZeWA

 urodził się 5 maja w lip-
nowskim szpitalu, ważył 
3,35 kg i mierzył 57 cm. Jest 
bratem Krystiana i Mai 

Witajcie na świecie!

Tradycyjny już w szkole 
w Maliszewie tydzień ekologicz-
ny jest cyklem imprez, które od 
wielu lat prowadzi nauczyciel-
ka przyrody, biologii i geografii 
Wioletta Lewandowska. W tym 
roku przewodnim hasłem tygo-
dnia eko była ochrona pszczół.

A wszystko zaczęło się już 
w sobotę. Wtedy uczniowie od-
wiedzili leśniczówkę w Komoro-
wie, gdzie odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Koła Ło-
wieckiego „Szarak” z Bobrownik. 
Dzieci chętnie wykonały prace 
porządkowe przy paśniku i wzię-
ły udział w konkursie przyrodni-
czym, który poprowadził prezes 
Koła Łowieckiego Janusz Kania. 
Warsztaty edukacyjne zakończy-
ły się pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku.

W ciągu tygodnia odbywały 
się w szkole liczne akcje mające 
na celu ochronę pszczół. Uczen-
nice klasy VII przygotowały pre-
zentację multimedialną dotyczą-

cą tych pożytecznych owadów 
oraz przedstawiającą liczną gru-
pę  roślin tzw. miododajnych. 
W czwartkowe południe można 
było zakupić wypieki: ciasta i cia-
steczka z miodem, sałatki, kok-
tajle, galaretki, które jak zwykle 
zniknęły w mgnieniu oka. Zebra-
ne przy tej okazji fundusze zo-
staną oczywiście przeznaczone 
na zakup roślin miododajnych, 
które upiększą teren szkoły.

W piątek w Maliszewie od-
był się happening, w czasie któ-
rego uczniowie młodszych klas 
zaśpiewali piosenki z pszczół-
kami w roli głównej, zaś starsi 
uczniowie zaprezentowali plaka-
ty poświęcone ochronie pszczół. 
Łukasz Wołowski z klasy IV 
przyniósł oryginalny domek dla 
pszczół, który wykonał razem ze 
swoim tatą.

– Piątkowe przedpołudnie 
to przede wszystkim nasz hap-
pening – zdradzają uczniowie. – 
Wszyscy wyszliśmy ze swoich sal 

lekcyjnych, również dzieci z od-
działu przedszkolnego i Punktu 
Przedszkolnego, i zachęcaliśmy 
do ochrony pszczelej rodziny.

Tydzień Ekologiczny zakoń-
czył się wykonaniem pamiąt-
kowej fotografii na tle budzącej 
się przyrody, wspaniałymi wspo-
mnieniami i mnóstwem wiedzy 
na temat ochrony pszczół. 

– Tydzień ekologiczny wpi-
suje się w listę cyklicznych im-
prez mających miejsce w naszej 
szkole – mówi Wioletta Lewan-
dowska, pomysłodawczyni akcji 
ekologicznej w szkole w Mali-
szewie. – W tym roku chcemy 
zwrócić uwagę uczniów na pro-
blem pszczół, których populacja 
niknie w oczach. Poprzez liczne 
akcje pragniemy uwrażliwić dzie-
ci i ich rodziny na konieczność 
ochrony tych pożytecznych owa-
dów, dzięki którym możemy cie-
szyć się owocami i kwiatami.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

Gmina Lipno

Dbają o ziemię
W miniony piątek w Zespole Szkół w Radomicach 
uczniowie i nauczyciele świętowali Dzień Ziemi. Były 
nagrody, wykłady i muzyczna podróż po planecie.

Uroczystość była swoistym 
podsumowaniem wielu działań 
szkolnych związanych z przybliże-
niem problemu zanieczyszczenia 
środowiska oraz promowaniem 
zachowań proekologicznych. Jak 
co roku do udziału w obchodach 
do Radomic zostali zaproszeni 
członkowie Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego we Wło-
cławku z przewodniczącą Hanną 
Politowską na czele. Społeczność 
szkolna oraz goście z uwagą 
obejrzeli program artystyczny 

obejmujący utwory poetyckie, 
piosenki i tańce, a ponadto wysłu-
chali cennych informacji na temat 
współczesnych zagrożeń dla na-
szej planety.

Dyrektor Jolanta Kruszyńska 
wręczyła nagrody zwycięzcom 
konkursu ekologicznego zorga-
nizowanego przez nauczyciela 
geografii Agnieszkę Dykowską. 
W gronie laureatów znalazły  się 
uczennice klasy III b gimnazjum: 
Wiktoria Rzadkowolska (I miej-
sce), Karolina Kubacka (II miejsce) 

oraz Natalia Boniecka  (III miejsce). 
Wyróżnienie otrzymała uczennica 
klasy VII a Aleksandra Sękowska.

– Tradycją szkolnych obcho-
dów Dnia Ziemi są wykłady pro-
wadzone przez  geografów z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, pasjonatów podróży 
w najbardziej odległe zakątki na-
szego globu – opowiadają ucznio-
wie. – W tym roku uczniowie klas 
siódmych i gimnazjaliści mogli 
wysłuchać wykładu doktora Zdzi-
sława Preisnera „Namibia – pu-
stynna kraina na krańcu Afryki” 
wzbogaconego licznymi fotogra-
fiami.

Teraz społeczność szkolna 
z Radomic o Ziemi i jej zagroże-
niach wie już niemalże wszystko, 
ale przede wszystkim zna sposoby 
na ochronę swojej planety.

Lidia Jagielska
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Pomorska poczta
XX WIEK  Jak w naszym regionie działała przedwojenna 
poczta i telegraf? Dawniej było to prawdziwe okno na świat, 
dzięki któremu nawet z miasta powiatowego można było po-
rozumieć się z zagranicą

Wchodząc na przedwojenną 
pocztę, mieliśmy do dyspozycji aż 
100 rożnych opcji wysyłek pocz-
towych oraz 60 rożnych taryf tele-
fonicznych i telegraficznych. Na 
telefon było znać wówczas tylko 
nielicznych, więc ten znajdujący 
się na poczcie był jedyną opcją 
dla niezamożnych mieszkańców. 
W 1935 rok utworzono jednostki ki-
erownicze. Były to poczty wiodące, 
które miały pd sobą inne, mniejsze 
oddziały pocztowe. Taką jednostką 
kierowniczą były m. in. poczty 
w Lipnie, Wąbrzeźnie czy Rypinie. 
Prawdziwa modernizacja poczty 
nastąpiła w połowie lat 30. Pocztę 
zaczęto przewozić powszech-
nie samochodami. W urzędach 
pojawiły się automatyczne telefony, 
a przy drogach kable dalekosiężne. 
Ich specjalna budowa umożliwiała 
przesyłanie danych w postaci ludz-
kiego głosu na dalsze odległości, 
nawet te międzypaństwowe.

W całym województwie po-
morskim działały 24 poczty 
kierujące i 638 placówek pocztow-
ych. W tej liczbie znajduje się 131 
typowych urzędów pocztowych 
jak ten w Golubiu czy Kowalewie, 
ale także 336 agencji i pośrednictw 
pocztowych. Te mieściły się 
najczęściej w większych sklepach. 
Obszerny teren województwa 
obsługiwało 1000 listonoszów 
wiejskich. Większość jeździła row-
erami.

Celem telekomunikacji 
w pierwszych latach istnienia 
było połączenie z resztą kra-
ju portu w Gdyni. Udało się to 
doskonale, ponieważ w nowym 
porcie zainstalowano pierwszą 
w kraju automatyczną centralę 
telefoniczną. Dzięki temu nie było 
konieczne łączenie się z centralą 
i proszenie pani tam pracującej, 
by ta łaskawie przełączyła ka-
belki umożliwiając połączenie 

międzymiastowe. Na jednym 
przewodzie nowej centrali można 
było prowadzić swobodnie aż 4 
rozmowy. Wówczas był to rekord.

W roku 1934 sporządzono 
ogólny plan przebudowy sieci 
międzymiastowej, uwzględniający 
wytyczne opracowane przez 
Państwowy Instytut Teletech-
niczny i zasady ustalone na 
międzynarodowych i światowych 
konferencjach. Plan ten 
przewidywał budowę i uruchomie-
nie magistrali kablowej Warszawa-
Gdynia. Jednocześnie przystąpiono 
do budowy central automatyc-
znych miejskich i nowych cen-
tral międzymiastowych, przys-
tosowanych do pracy na kablu 
w ważniejszych miejscowościach. 
W roku 1934 uruchomiono cen-
trale automatyczne w Toruniu, 
Grudziądzu i Tczewie. W urzędach 
instalowano urządzenia zwane 
wzmacniakami. Dzięki nim 
rozmawiając z kimś z Zakopa-
nego albo Warszawy słyszeliśmy 
dokładnie co mówi. Bez 
wzmacniaków sygnał potrafił być 
ledwo słyszalny. Nic dziwnego, że 
częstą scenką z poczty było krzy-
czenie wniebogłosy do słuchawki 
w publicznej rozmównicy. W 1938 
roku odnotowywano już egzoty-
czne połączenia np. Toruń-Anglia 
lub Bydgoszcz-Australia.

Równie ważna była łączność 
z przebywającymi na morzach 
statkami polskimi. W Gdyni zbu-
dowano radiostację nadawczo-
odbiorczą dużej mocy, która 
umożliwiała taki kontakt. Dążąc do 
spopularyzowania usług w zakre-
sie telefonu, udzielano zniżek 
opłat instalacyjnych oraz wprow-
adzano najrozmaitsze udogodnie-
nia dla abonentów. Uruchomiono 
dodatkowe usługi np. zegarynka 
na telefon a także “przepowiednia 
pogody”, którą zwano “pimówką” 

(od Państwowego Instytutu Me-
teorologii). Powiat wąbrzeski 
odpowiadał za zaledwie 1% 
wszystkich opłat telefonicznych 
w województwie, Wąbrzeźno za 
1,8%. Dominowała i to zdecydow-
anie Gdynia.

Jeśli chodzi o przesyłki to 
doręczano je dość szybko. Te ze 
stolicy w Toruniu czy Lipnie zna-
jdowano już następnego dnia 
po doręczeniu. Zdarzało się, że 
list wysłany z Torunia rankiem 
popołudniu był już w Bydgoszczy 
u adresata. Pocztę przewożono 
ambulansami pocztowymi, ale 
także prywatnymi autobusami. 
Z właścicielem takiego pojazdu 
podpisywano koncesję i płacono 
stały ryczałt. W 1934 roku liczba 
ambulansów pocztowych na Po-
morzu wynosiła 100.  Przesyłki 
zagraniczne wysyłano morzem. 
Latem było możliwe nadanie bard-
zo drogiej paczki lotniczej. Samo-
loty pocztowe startowały z Rumii. 
do Berlina i dalej do kolejnych mi-
ast.

Najwięcej poczt znajdowało 
się na wybrzeżu. W każdej 
miejscowości, gdzie przebywali 
letnicy starano się, by mieli szybki 
dostęp do wieści z reszty kraju. 
W niektórych ośrodkach działały 
nawet pośrednictwo pocztowo-
telegraficzne plażowe. Dzięki 
niemu przebywający na plaży 
urzędnik albo arystokrata mógł 
przedzwonić do stolicy i załatwić 
palące sprawy. Działała także pocz-
ta obchodowa. Listonosz chodził od 
pensjonatu do pensjonatu i zbierał 
wiadomości, które wysyłano 
telegrafem. Przed wojną poczta na 
Pomorzu nadawała zatrudnienie 5 
tysiącom ludzi. W samej Gdyni było 
to 500 osób, dla których budowano 
bloki. Każdy pracownik miał sta-
tus urzędnika państwowego.

(pw)

Tajemnica emigracji

Do dziś zdarza się, że nieznany wujek o którego 
istnieniu już dawno zapomnieliśmy, pozostawia 
nam spadek. W 1931 roku całe Lipno żyło sprawą 
Rudolfa Balke, który pozostawił po sobie spory 
majątek w Ameryce.

XX wiek

Poszukiwania 
spadkobiercy

Po wielkim kryzysie gospodarczym jaki przybył 
do Polski w 1930 roku, wzmogła się emigracja z po-
wiatu lipnowskiego do Ameryki Południowej. Po-
licja zaczęła poszukiwać organizatora wyjazdów. 
Odpowiedź była dość zaskakująca.

XX wiek

Rudolf Balke mieszkał w Riv-
erside w Kalifornii. Jako handlow-
iec dorobił się sporego majątku. 
Posiadał kilka sklepów. Zmarł 
30 marca 1929 roku. Wcześniej 
w testamencie wyznaczył swoich 
spadkobierców, którzy mieszkali 
w powiecie lipnowskim. Wymie-
niono nawet ich nazwiska:  Bradt 
i Gutenkunst. Być może byli to Ni-
emcy zamieszkali w którejś z wsi 
nieopodal Wisły.  Niestety władze 
w Lipnie nie znalazły osób 

o tych nazwiskach. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych wykupiło 
ogłoszenia w prasie, poszukując 
krewnych w całym kraju. Majątek 
zmarłego szacowano na 40 tys. 
dolarów. W tamtych czasach 
wartość dolara była wiele wyższa 
niż obecnie. Niestety nie wiemy, 
czy udało się odnaleźć spadko-
bierców. Sprawę prowadził dalej 
konsulat generalny Polski w Chi-
cago.

(pw)

Sprawą masowych wyjazdów 
do Ameryki zajmował się ko-
mendant posterunku policji 
w Lipnie Malczewski. Wszelkie 
próby dowiedzenia się o kogo 
może chodzić, paliły na panewce. 
Wyjeżdżali przede wszystkim 
Żydzi, a oni nie wydawali swoich. 
Dopiero w dalekiej Gdyni, skąd 
odchodziły statki do Ameryki, 
rozbito sieć pośredników emi-
gracyjnych. To tam nastąpiła 
“wsypa”, w wyniku której wpadli 
wszyscy agenci na terenie Po-
morza. W Lipnie aresztowano 

Mieczysława Gronczewskiego, 
Leokadię Karczewską i Józega 
Kielinga. Aresztowanych pod 
eskortą wywieziono do Gdyni.

W Lipnie była to mała sen-
sacja, ponieważ aresztowani 
byli poważaniami obywatelami. 
Mało tego. Józef Kieling starał się 
o fotel posła w wyborach do Se-
jmu. Dodajmy, że startował z list 
Stronnictwa Narodowego, które 
głosiło ideę silnego związania 
Polski z tylko i wyłącznie naro-
dem.

(pw)

Kuropatwy sierżanta
I dziś często zdarza się, ze przyczyną wypadku jest 
dzik lub jeleń, który nieopatrznie wychodzi na 
drogę wprost pod nadjeżdżające auto. W 1931 roku 
sierżant Malinowski z Lipna stracił służbowe auto, 
ale przywiózł ze sobą „dowody rzeczowe”.

XX wiek

Sierżant Malinowski był szofer-
em jednego z oficerów. Odwiózł go 
do majątku w Ligowie i wracał do 
Lipna. W pewnej chwili na szosie 
zamajaczyło ogromne stado kuro-
patw, które zwabione światłem 
reflektorów zderzyły się z autem. 
Siła uderzenia zniszczyła szyby po-
jazdu. Należy dodać, że ówczesne 
szyby samochodowe nie rozbijały 
się w drobny mak jak obecnie.

Sierżant Malinowski doznał ran 
twarzy spowodowanych szkłem, ale 
w całej przezorności zdołał jeszcze 
dojechać do Lipna i przywieźć ze 
sobą 6 kuropatw, które następnego 
dnia zjedzono na obiad. Tym “wyc-
zynem” sierżant zyskał na krótko 
sławę, a także miejsce na łamach 
gazet, dzięki czemu możemy 
przybliżyć tę historię.

(pw)



To było piękne, liczne, uro-
czyste i wymowne świętowanie 
3 maja. Najpierw lipnowska fara 
wypełniona po brzegi wierny-
mi we mszy świętej odprawia-
nej w intencji ojczyzny, potem 
uroczysty przemarsz ulicami 
miasta, apel i złożenie kwiatów 
przy pomniku w parku miejskim, 
wspomnienia, ważne słowa, chwi-
le zadumy, modlitwa oraz uczta 
artystyczna przygotowana przez 
najmłodszych lipnowian. W uro-
czystości uczestniczył ks. Henryk 
Ambroziak, ks. Henryk Kołodziej-
czyk i ks. Leszek Wojciechowski, 
nie zabrakło dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lip-
nie bryg. Jerzego Fydrycha i za-
stępcy naczelnika Wydziału Pre-
wencji i Ruchu Drogowego KPP 
w Lipnie asp. Wojciecha Piotrow-
skiego.

– Tegoroczne obchody 3 maja 

przypadają w szczególny czas 
– mówił burmistrz Lipna. – Na-
sza ojczyzna jest nierozerwalnie 
związana z wiarą chrześcijańską, 
a dzisiejszy dzień to także świę-
to maryjne. Ten rok jest rokiem 
jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 3 
maja ma dla nas szczególną wy-
mowę, przypomina o znaczeniu 
wolności, ale i obywatelskich obo-
wiązkach. Cieszę się, że pamięta-
my o szacunku i czci do symboli 
narodowych, bowiem bez pa-
mięci o historii i o wydarzeniach 
kształtujących naszą dzisiejszą 
rzeczywistość nie będzie naszej 
przyszłości. Dziękuję wszystkim 
uczestniczącym w naszym wspól-
nym święcie i życzę, aby uczest-
nictwo w tych obchodach 227. 
rocznicy uchwalenia konstytucji 
umocniło poczucie tożsamości 
i aby było powodem do wzmoc-

nienia narodowej jedności. Niech 
się święci trzeci maja, niech żyje 
Polska.

Kompanię honorową lipnow-
skiej OSP poprowadził Janusz 
Krasucki, a mistrzowską oprawę 
muzyczną zapewniła orkiestra 
dęta z Zakrzewa pod batutą Ka-
tarzyny Filipiak. Samorządowcy 
różnych szczebli, szefowie i pra-
cownicy szkół, przedszkoli, jedno-
stek organizacyjnych, członkowie 
partii politycznych, związków 
sportowych i stowarzyszeń oraz 
mieszkańcy świętowali, oddawali 
hołd i cześć, składali kwiaty, mo-
dlili się, a wieczorem bawili na 
lipnowskich koncertach.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Nie zabrakło sportowców

Młodzież z wielką fl agą

Dyrektorzy jednostek i mundurowi

Tłumy mieszkańców

Rytm nadawała orkiestra z Zakrzewa

Flagę na masz uroczyście wciągnęli strażacy ochotnicy
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Tłumnie świętowali 3 maja
LIPNO  Samorządowcy naszego miasta z burmistrzem Pawłem Banasikiem na czele i sąsiednich 
gmin z zastępcą wójta gminy Lipno Kazimierzem Mątowskim i wójtem gminy Wielgie Tadeuszem 
Wiewiórskim oraz tłumy mieszkańców Lipna i okolic uczestniczyły w obchodach 227. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja



Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad 
jeziorem Wąbrzeźno Cymbark 
około 900 m2, cena do uzgodnie-
nia, tel. 604 541 339

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

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1500 
M2 W ANTONIEWIE POD GO-
LUBIEM Z WIDOKIEM NA ZA-
MEK I LAS. W SĄSIEDZTWIE 
DRWĘCA TEL. 609 585 679

Sprzedam dom w Węgiersku 
z działką o powierzchni 4600 m2. 
Tel. konaktowy 514 752 315 

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

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. 
Łąka 1,36ha (1,05ha przelicz) 
KRUS/budowa- 29000zł; Łąka 
0,47ha 8900zł. 607 768 660 
po16 

Mieszkanie na sprzedaż – ul. 
Brodnicka 35a Golub-D. pow. 
65,92m² z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 
56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – 
ul. Brodnicka 35B Golub-Dob. 
pow. 48,05m², cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-
36-31

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
44,8 m2, ul. Kościuszki 32/16, 
Golub-D. II piętro, niski czynsz. 
Cena 150 tys zł. Tel. 723 478 
126, 56 683 47 11, 665 833 178

USŁUGI

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Malowanie, szpachlowanie, re-
gipsy, docieplanie, sufity LED. 
Tel. kontaktowy 885 810 599

Usługi: malowanie, masełkowa-
nie, tanio. Tel. 663 107 581

Oferuję usługowe cięcie trawy 
każdego rodzaju kosa spalinowa 
z dojazdem do klienta zapraszam 
telefon 733 990 117

Dachy, okna, drzwi, płyta war-
stwowa, garaże (blaszaki). Za-
dzwoń pod numer 514 866 203 
lub 56 474 09 20

Drewno/Węgiel

Drewno opałowe, rozpałkowe, 
stemple budowlane sprzedam tel. 
605 338 356
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy
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/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

Usługi
OGŁOSZENIA 

DROBNE

Drewno/Węgiel

Nieruchomości
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Komunijna integracja 
trzech powiatów

REGION  6 maja w naszych kościołach księża zainaugurowali czas tegorocznych uroczystości przyjmowa-
nia przez trzecioklasistów pierwszych komunii świętych

– Biały kolor jest symbolem 
radości, wesela, czystości – mówił 
do obleczonych w śnieżnobiałe 
alby komunijne dzieci proboszcz 
parafii św. Mikołaja w Gójsku ks. 
Grzegorz Żabik. – Pierwsza ko-
munia święta to szczególny dzień 
w życiu. Do tego ważnego wyda-
rzenia przygotowywaliście się już 
od przedszkola, poprzez udział 
w katechezie, codzienną modli-
twę, udział w niedzielnej mszy 
świętej. Wczoraj po raz pierwszy 
przystąpiliście do spowiedzi świę-
tej i z wielkim żalem wyznaliście 
swoje grzechy i przewinienia wo-
bec Boga i bliźniego. Pamiętajcie, 
że nie tylko dzisiaj, ale i na co 
dzień trzeba przyjmować Jezu-
sa Chrystusa w komunii świętej. 
On jest najlepszym przyjacielem, 
daje siłę. Starajcie się, aby żyć we 

wzajemnej miłości, zgodzie, po-
szanowaniu każdego człowieka. 
Bo tego właśnie oczekuje od was 
Jezus, miłości i życia głęboką wia-
rą. Kiedy wrócicie dzisiaj ze świą-
tyni do swoich domów to szcze-
gólnie podziękujecie utrudzonym 
rodzicom, przytulcie się do ich 
serc. Podziękujcie też rodzicom 
chrzestnym, rodzeństwu, ale 
nie zapominajcie o ukochanych 
dziadkach, bo to często oni uczyli 
pierwszej modlitwy i prowadzi-
li do kościoła oraz o wszystkich, 
którzy są z wami w tym szczegól-
nym dniu.

W urokliwym kościele w Gój-
sku odbyła się wyjątkowa uroczy-
stość przyjęcia pierwszej komunii 
świętej, bo przy ołtarzu spotka-
ły się dzieci z trzech powiatów: 
lipnowskiego (szkoła w Wólce), 

rypińskiego (szkoła w Sosnowie) 
i sierpeckiego (szkoła w Gójsku). 
Było więc wzruszenie, radość, 
białe stroje, kwiatowe wianuszki 
i obecność licznie przybyłych ro-
dzin. Był kulminacyjny moment 
przystąpienia do pierwszej komu-
nii świętej, ale była też międzysz-
kolna, a nawet międzypowiatowa 
integracja trzecioklasistów, ich 
nauczycieli i rodzin. Odbywają-
ce się obecnie codziennie msze 
święte w ramach tzw. białego ty-
godnia umacniają i zacieśniają tę 
niezwykłą komunijną więź.

Nad sprawnym przebiegiem 
tej niezwykłej dla trzecioklasi-
stów mszy świętej czuwali księża 
miejscowej parafii: ks. Grzegorz 
Żabik i ks. Jacek Godos, a medial-
nym patronem był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Rodzice dziękowali księżom

Bliscy wypatrywali swoich dzieci

Dziewczynki chętnie uwieczniały swój wygląd

Chłopcy świecili przykładem

Było widać skupienieIntegracja była wzorowaCzytania w wykonaniu najmłodszych

Kościół zabielił się bardzoDzieci pełniły ważne role
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Wojciech Bógdał motoparalotniowym 
mistrzem świata

SPORTY LOTNICZE  W zakończonych właśnie w Tajlandii X Motoparalotniowych Mistrzostwach Świata 
slalomowy mistrz świata i zwycięzca World Games Wojtek Bógdał sięgnął po tytuł mistrzowski w klasie 
motoparalotniowych wózków jednoosobowych, tym razem w konkurencjach klasycznych

– W klasycznych mistrzo-
stwach świata na Węgrzech 
zająłem 4. miejsce, w Anglii 3. 
miejsce, zawsze ocierałem się 
o złoto, ale brakowało mi odro-
biny szczęścia. Tym razem uda-
ło się zdobyć najwyższy stopień 

podium – śmieje się Wojtek 
Bógdał.

Zawody w Tajlandii były 
mocno obsadzone, 114 zawod-
ników z 15 krajów. Nie należały 
także do najłatwiejszych. Już na 
początku okazało się, że sprzęt 

który płynął statkiem od lute-
go, po prostu zardzewiał. Awarii 
uległy podzespoły elektroniczne 
silników. Trzeba było sobie z tym 
szybko poradzić. Na szczęście 
uczynni serwisanci tajscy dys-
ponowali odpowiednim zapa-
sem części zamiennych i chętnie 
służyli pomocą techniczną.

Jakby tego było mało, już 
w pierwszej konkurencji slalo-
mowej z dotykaniem tyczek, 
wózek tak silnie uderzył w tycz-
kę, że ta wyrwała się z podsta-
wy i wpadła w śmigło, niszcząc 
je doszczętnie. Wojtek z ledwo-
ścią odleciał znad wody, lądując 
bezpiecznie na brzegu. Natych-
miast z pomocą ruszył do niego 
kolega z kadry, a jednocześnie 
konkurent z tej samej kategorii 
Krzysztof Romicki, który od-
kręcił śmigło z własnego napę-
du i użyczył je Wojtkowi, dzięki 
czemu mógł on szybko wystar-

tować, powtórzyć slalom i wy-
grać tę konkurencję.

Także pogoda nie rozpiesz-
czała zawodników, liczne ulewy 
i burze krzyżowały plany orga-
nizatorów. Jedna z konkurencji 
nawigacyjnych została rozegra-
na praktycznie na pograniczu 
chmury burzowej, która sta-
nowi śmiertelne zagrożenie dla 
paralotniarzy. – Ze względu na 
bliskość burzy musiałem zmie-
nić swój plan nawigacyjny, wy-
bierając bezpieczniejszą trasę, 
a ze względu na zagrożenie le-
ciałem kilka metrów nad ziemią, 
żeby w razie niebezpiecznego 
podmuchu móc szybko wylądo-
wać – opowiada Wojtek.

Młody tłuchowianin miał 
sprzęt skonfigurowany pod ką-
tem nawigacji i slalomów. Po 8 
konkurencjach prowadził kilku-
nastoma punktami nad drugim 
zawodnikiem w stawce. – Ostat-

nia konkurencja, tym razem 
ekonomiczna, nadszarpnęła 
nieco nasze nerwy, ponieważ 
mocny silnik i szybkie skrzydło 
Wojtka nie sprzyjały oszczęd-
nemu lataniu. Wojtek ukończył 
zadanie, ale skończyło się to 
zatarciem silnika. Pojawiło się 
także trochę zamieszania orga-
nizacyjnego z uwagi na protesty 
niektórych ekip. Jednak wynik 
rywalizacji okazał się dla Wojt-
ka korzystny i został on złotym 
medalistą X Motoparalotnio-
wych MŚ – mówi tata Wojtka, 
Dariusz Bógdał.

Oprócz złotego medalu 
Wojtka Polacy zdobyli srebrny 
i brązowy medal w klasie wóz-
ków tandemowych, drużynowo 
w kategorii wózków jednooso-
bowych i tandemowych. Polska 
zwyciężyła także w klasyfikacji 
narodowej.

(ak), fot. Adam Pupek

Piłka nożna

Turniej Kikolskiej 
Ligi Orlika
29 kwietnia na orliku przy Szkole Podstawowej w Ki-
kole odbył się turniej o Puchar Wójta Gminy Kikół.

W turnieju zorganizowanym 
przez Urząd Gminy w Kikole udział 
wzięło 6 drużyn: OSP Kikół, Dream 
Team, Teraz Lipno, Gmina Lipno, 
Osówka Team, Kontra. Na zakoń-
czenie zawodów wójt Józef Preden-
kiewicz wręczył dyplomy i puchary. 

Podium przedstawia się następują-
co: 

I – Dream Team, 
II – Teraz Lipno, 
III – Kontra.

(ak)
fot. nadesłane

Rekreacja

Bieg Flagi w Kikole
2 maja wójt gminy Kikół wspólnie z Ośrodkiem Kul-
tury Gminy Kikół zorganizowali Bieg Flagi ulicami Ki-
koła. Dla dzieci był dystans 400 m, dla dorosłych bieg 
na 1200 m.

Kategoria dziewcząt – dy-
stans 400 m:

I miejsce – Małgorzata Zache-
wicz

II miejsce – Aleksandra Kopy-
cińska

III miejsce – Agnieszka Bartosz
Kategoria chłopców – dy-

stans 400 m:
I miejsce – Wiktor Wasilewski
II miejsce – Nikodem Żurański
III miejsce – Miłosz Osiński
Kategoria kobiet – dystans 

1200 m:
I miejsce – Zuzanna Zache-

wicz
II miejsce – Aleksandra Bar-

tosz
III miejsce – Aneta Falkowska, 

Agata Kończalska, Marta Maślew-
ska

Kategoria mężczyzn – dy-
stans 1200 m:

I miejsce – Jakub Kalinowski
II miejsce – Marek Bartosz
III miejsce – Dariusz Baranow-

ski
(ak), fot. Józef Myszkowski
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Odmieniony Mień 
zdobył Tłuchowo

PIŁKA NOŻNA  Bardzo zacięty mecz i pięć goli obejrzeli kibice 
w Tłuchowie. Ostatecznie Mień Lipno pokonał Tłuchowię 3:2 
i ten wynik można uznać za niespodziankę

Wszelkie pojedynki derbowe 
budzą zawsze większe emocje. 
Starcie Tłuchowii z Mieniem, to 
kolejne w bieżącym sezonie A-
klasy derby powiatu lipnowskie-
go. Gospodarze mają dobrą run-
dę wiosenną i nawet porażka 0:1 
z Grotem w ostatniej kolejce nie 
może przekreślać dorobku zespo-
łu Pawła Bielickiego w tym roku. 
Z kolei Mień mocno rozczarowuje. 
Po fatalnej jesieni runda wiosenna 
miała być lepsza, tymczasem lip-
nowianie do dzisiaj mieli na koncie 
tylko jedno zwycięstwo nad Skrwą 
Skrwilno.

Na gole w Tłuchowie piłkarze 
obu ekip kazali czekać kibicom 
25 minut. Po ich upływie wynik 
otworzył Kamil Markowski, dając 
prowadzenie przyjezdnym. Ten 
sam piłkarz zdobył bramkę siedem 

minut później i Mień prowadził już 
2:0. Tłuchowia nie zamierzała się 
jednak poddać i jeszcze w pierw-
szej połowie zdobyła gola kontak-
towego za sprawą Marcina Kra-
kowskiego. Do przerwy było 1:2.

W drugiej odsłonie obie ekipy 
atakowały na zamianę, ale lepsze 
wrażenie sprawiał Mień. Szczegól-
nie aktywny był skrzydłowy Sła-

womir Szajgicki i po jednej z kontr 
ten zawodnik podwyższył na 1:3. 
Zanim lipnowianie zdążyli się na-
cieszyć z trzeciego gola, odpowie-
dzieli gospodarze. Bramkę zdobył 
w 70. minucie Przemysław Czy-
żewski i zrobiło się tylko 2:3. Do 
końca meczu Tłuchowia walczyła 
o remis, jednak Mień był skutecz-
ny w defensywie.

Ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 2:3. Dla Tłuchowii, 
która ma 23 punkty na koncie 
oznacza to spadek na piąte miej-
sce w tabeli. Mień z 19 punktami 
awansował na siódmą pozycję. 
W najbliższy weekend Tłuchowia 
zagra w Wichowie z Orionem Po-
powo, a Mień podejmie Wiślanin 
Bobrowniki. Relacje i zdjęcia z tych 
meczów oczywiście w CLI.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Sporty walki

8 medali karateków
III miejsce drużynowo zdobył Lipnowski Klub Kyoku-
shin Karate podczas XI Mistrzostw Województwa Lu-
buskiego w Karate Kyokushin, które odbyły się 5 maja 
w Kożuchowie.

8-osobowa grupa podopiecz-
nych sensei Pawła Olszewskiego 
wystąpiła podczas mistrzostw, 
zdobywając 5 złotych i 3 brą-

zowe medale. Złoto wywalczy-
li: Korczakowski Staś w kumite 
(walki) kadetów +35 kg, Szojda 
Maria w kumite kadetek 35 kg, 

Sądej Zuzanna w kumite mło-
dziczek +40 kg, Gabrychowicz 
Katarzyna w kata młodziczek, 
Majewska Marta w kata kade-
tek. Brązowe medale zdobyli: 
Gabrychowicz Katarzyna w ku-
mite młodziczek 40 kg, Szojda 
Stanisław w kumite młodzików 
40 kg oraz w konkurencji kata. 
Sensei Paweł Olszewski pełnił 
rolą sędziego technicznego tych 
zawodów. z LKKK sędziowała na 
macie Angelika Sielczak.

(ak), fot. nadesłane

Zawody wędkarskie 
w Kikole 
Już po raz kolejny 1 maja nad jeziorem w Lubinku 
spotkali się miłośnicy wędkowania na zawodach 
o Puchar Wójta Gminy Kikół.

Rekreacja

Po rozlosowaniu stanowisk 
do połowu zawodnicy na sygnał 
rozpoczęli rywalizację. Każdy 
zespół składał się z 6 zawodni-
ków, którzy pracowali na wynik 
całej drużyny jak i również tytuł 
najlepszego wędkarza. Po kilku-
godzinnych zmaganiach komisja 
przystąpiła do indywidulanego 
ważenia złowionych ryb. Łącz-
nie złowiono ich ponad 99 kg. 
Oczywiście po zważeniu ryby 
zostały wpuszczone do jezio-
ra. Po zakończonych zawodach 
wędkarze posilili się ciepłą gro-

chówką i wymienili wrażeniami 
z połowów.

I miejsce – „Koło nr 112” 
(26,040 kg złowionych ryb)

II miejsce – Drużyna Skępe
III miejsce – Klub „Stynka”
IV miejsce – Klub Seniora
V miejsce – Drużyna Gminy 

Kikół
Najlepszym wędkarzem zo-

stał Józef Przybyszewski z Klu-
bu „Stynka”, który złowił 6,740 
kg ryb.

(ak)
fot. nadesłane

TENIS STOŁOWY  Igrzyska dzieci w Tłuchowie

Szkoła Podstawowa w Tłuchowie była gospodarzem Powiatowych Igrzysk 
Dzieci w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Wśród dziewcząt trium-
fowała Julia Krajkowska przed Patrycją Wiśniewską i Martyną Witkowską. 
Wśród chłopców wygrał Kacper Chyliński przed Aleksandrem Cieślakiem 
i Marcinem Wiśniewskim.

Fot. nadesłane
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Wiślanin bez szans
Porażka 0:2 z Grotem Kowalki przy jednoczesnym 
zwycięstwie Mienia Lipno w Tłuchowie oznacza spa-
dek Wiślanina Bobrowniki na ósme miejsce w tabeli 
grupy II włocławskiej A-klasy. Lider pokazał w Bo-
brownikach, kto jest silniejszy.

Piłka nożnaPiłka nożna

Bezbramkowe 
derby Wichowa

Fatalna wiosna Wichra
Zarówno Orion Popowo jak i GKS Fabianki rozgrywa-
ją swoje mecze na boisku przy szkole w Wichowie, 
dlatego o starciu obu ekip można śmiało powiedzieć, 
że to derby tej wsi. W niedzielnym meczu nie było 
goli.

Tylko jedno zwycięstwo nad najsłabszą w lidze Victorią Smólnik odniósł w tym 
roku w lidze Wicher Wielgie. W dzisiejszym meczu z Kujawiakiem Kruszyn nasz 
zespół przegrał 2:4 i spadł szóste miejsce w tabeli grupy II.

Piłka nożnaMustang rozszarpany 
przez Wilczyce

PIŁKA NOŻNA  Nie udało się pokrzyżować planu wygrania 
wszystkich meczów w sezonie ekipie WAP Włocławek przez 
UKS Mustang Wielgie. Podopieczne Michała Ziemińskiego po-
legły we Włocławku 2:5

Runda wiosenna w wykonaniu 
piłkarzy z Bobrownik jest słaba. Wi-
ślanin w tym roku zanotował tylko 
jedno zwycięstwo (nad Wichrem 
Wielgie – red.). W pozostałych 
meczach W pozostałych meczach 
nasza drużyna zanotowała dwa 
remisy i dwie porażki. Tym gorzej, 
że przegrane zostały dwa ostatnie 
spotkania. Dzisiejsza potyczka li-
gowa była tym trudniejsza, że do 
Bobrownik przyjechał lider grupy, 
czyli zespół Grotu Kowalki.

Początek meczu był dość wy-
równany z niewielkim wskazaniem 

na Grot. Rywale częściej utrzymy-
wali się przy piłce, a ich ataki były 
bardziej konkretne. Wiślanin pró-
bował się odgryzać po kontrach 
i stałych fragmentach i również 
miał swoje okazje. Niestety jeszcze 
przed przerwą przyjezdni zdobyli 
gola i objęli prowadzenie 1:0.

W drugiej odsłonie Wiślanin 
musiał podjąć ryzyko, aby powal-
czyć o zdobycie bramki i przy-
najmniej o remis. Niestety kibice 
z Bobrownik nie obejrzeli tego dnia 
gola swoich pupili. Za to wyższość 
udowodnił Grot. Rywale dobili 
podopiecznych Marcina Bartczaka 
na kwadrans przed końcem spo-
tkania, strzelając gola na 2:0.

Po tej porażce Wiślanin spadł 
na ósme miejsce w tabeli. W naj-
bliższą sobotę piłkarze z Bobrownik 
zagrają w Lipnie z Mieniem. Relacja 
i zdjęcia oczywiście na lipno-cli.pl 
i w papierowym CLI.

Tekst i fot. (ak)

Oba zespoły walczą o inne 
cele. GKS jest bliski podium w ta-
beli grupy II włocławskiej A-klasy. 
Orion walczy zaś o każdy punkt 
w każdym kolejnym meczu i unik-
nięcie ostatniej pozycji, co akurat 
mu się udaje. Na jesieni 3:1 wygrał 
GKS, ponownie piłkarze z Fabia-
nek uchodzili za faworyta. Ale 
ambitnie walczących zawodników 
z Popowa nie można zbyt szybko 
skreślać.

Dzisiejsze spotkanie było 
przede wszystkim meczem walki. 
Oba zespoły miały swoje szanse 
na zdobycie gola, ale brakowało 

precyzji albo dobrze interwenio-
wali bramkarze. Nie brakowa-
ło wielu fizycznych starć i walki 
o każdy metr boiska. Mimo to gole 
nie pasły i obie ekipy podzielił się 
punktami. Warto dodać, że na try-
bunach w Wichowie ponownie za-
siadło sporo kibiców.

Po tym spotkaniu Orion ma 
na koncie 12 punktów i zajmuje 9. 
miejsce w tabeli. Do końca rundy 
piłkarze Krzysztofa Szychulskiego 
rozegrają trzy mecze. Najbliższym 
będzie potyczka z Tłuchowią, a re-
lacja oraz zdjęcia jak zwykle w CLI.

Tekst i fot. (ak)

O dobrej jesieni w Wielgiem 
już mało kto pamięta. Z gry o czo-
łowe lokaty w swojej grupie, ba 
może nawet o awans do wyższej 
ligi, niewiele zostało. Piłkarze 
z Wielgiego na wiosnę są jak za-
czarowani. Odnieśli zaledwie jedną 
wygraną, jeden mecz zremisowali 
i aż cztery przegrali. Czwarta po-
rażka w tej rundzie miała miejsce 
dzisiaj. W spotkaniu na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią we Wło-
cławku Wicher podejmował Kuja-
wiaka Kruszyn.

Lepiej mecz zaczęli goście, bo 

w 10. minucie zdobyli bramkę na 
1:0. Po stracie gola Wicher śmielej 
zaatakował. Efektem był rzut kar-
ny po faulu na Chyle, który pewnie 
wykorzystał w 25. minucie Paw-
licki. Mimo przewagi Wichra do 
przerwy gole już nie padły.

Worek z bramkami rozwiązał 
się na dobre w drugiej połowie. 
Najpierw trafił Sebastian Paszyń-
ski i Wicher prowadził 2:1. Nieste-
ty później było już tylko gorzej. 
Rywale wyrównali w 70. minucie, 
a trzy minuty później prowadzenie 
dał im Igor Borowicz, gracz który 

w przeszłości występował w Wi-
chrze, W końcówce Kujawiak dobił 
Wicher, strzelając gola na 4:2.

Po tej porażce Wicher spadł na 
szóste miejsce w tabeli (22 punkty 
na koncie). W najbliższej kolejce 
podopieczni Arkadiusza Wasie-
lewskiego zagrają na wyjeździe 
z liderującym w grupie II Grotem 
Kowalki. Relacja oczywiście w CLI.

Tekst i fot. (ak)

Mecz na szczycie III ligi kobiet 
rozegrano na stadionie miejskim 
OSiR we Włocławku. Na wiosnę 
zarówno jedna jak i druga drużyna 
wygrała wszystkie sześć kolejek, 
zajmując przed spotkaniem po 19 
seriach pierwsze i drugie miejsce. 
Był to mecz, któremu towarzy-
szyło wiele emocji. W pierwszych 
minutach dziewczęta z Wielgiego 
dały się zaskoczyć, szybko tracąc 

bramki. Po pierwszej połowie 
było 3:0 dla gospodyń.

Po przerwie UKS wyszedł wy-
raźnie odmieniony, stwarzając so-
bie wiele okazji do zdobycia gola, 
lecz brakowało szczęścia. Zespół 
WAP-u zdobył czwartą bramkę 
i kiedy wszyscy myśleli, że jest po 
meczu, UKS za sprawą Eweliny 
Czubakowskiej i Anity Maćkiewicz 
strzelił szybkie dwa gole i zrobiło 

się tylko 4:2. Niestety odsłaniając 
się w doliczonym czasie gry, UKS 
stracił piątego gola i mecz za-
kończył się wynikiem 5:2. Był to 
pierwszy przegrany mecz nasze-
go zespołu w rundzie wiosennej.

Skład zespołu: Olkiewicz, 
Kwiatkowska, Jaskuła, Marchlew-
ska, A. Żebrowska, Detmer (Ryb-
czyńska), Wiśniewska, Czubakow-
ska, Szczepaniak, Maćkiewicz, M. 
Żebrowska. Rezerwa: Lejmano-
wicz, Leśniewska, Kamińska, Wi-
lińska, Bonowicz, Andrzejewska, 
Wenderlich, Fydryszewska, Przy-
borowska, Raczkowska. Trenerem 
zespołu jest Michał Ziemiński.

Obszerna fotorelacja dostęp-
na jest na naszym portalu lipno
-cli.pl. Znajdziecie tam również 
zdjęcia kibiców. Na trybunach 
włocławskiego stadionu była silna 
reprezentacja gminy Wielgie.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL


