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Pan Artur zgłosił się do na-
szej redakcji z prośbą o interwen-
cję. Przedstawił nam wstrząsającą 
historię swojej odsiadki. Łamią-
cym się głosem mówił o pobycie 
w ZK Bydgoszcz-Fordon, próbie 
samobójczej i problemach zdro-
wotnych.

– Problemy zaczęły się od 
lipca ubiegłego roku. Przy wyjściu 
na spacer czułem, że ciężko mi 
było wrócić. Zgłaszałem to wie-

Dramat Pana Artura. 
Chce odszkodowania

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Artur Kowalczyk z Dobrzynia nad Wisłą 
odbywał karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Byd-
goszczy-Fordonie. Tam doszło do dramatycznych sytuacji z próbą 
samobójczą osadzonego włącznie. Teraz mieszkaniec Dobrzynia 
cierpi na nieuleczalną chorobę i zamierza walczyć o odszkodo-
wanie za nieudzielenie właściwej pomocy medycznej
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lokrotnie kierownictwu 
zakładu, ale nic z tym 
nie robiono. Lekarz po-
wiedział mi wprost, że 
przyszedł symulant. Pro-
siłem o rozmowę z dy-
rektorem, bezskutecz-
nie. Gdy umieszczono 
mnie w celi dla niebez-
piecznych więźniów, nie 
wytrzymałem psychicz-
nie i zażyłem dużą ilość 
tabletek nasennych. Tra-
fiłem do szpitala na płu-
kanie żołądka, potem do 
więziennej lecznicy. Gdy 
doszedłem do siebie, 
dopiero wtedy zrobili 
mi badania i zdiagnozo-
wano chorobę, stward-

nienie rozsiane – mówi Artur Ko-
walczyk.

Nieuleczalna choroba
Obecnie mieszkaniec Dobrzy-

nia nad Wisłą przebywa w domu, 
ma przerwę w odbywaniu kary, 
którą zasądzono ze względu 
na jego problemy zdrowotne. 
– Wcześniej nic nie wiedziałem 
o chorobie. Gdy to wyszło na jaw, 
dostałem przerwę w odbywaniu 
kary. Obecnie przechodzę lecze-

nie, zażywam drogie leki, które 
mam refundowane. Lekarze mó-
wią, że choroba jest nieuleczal-
na, można ją jedynie spowolnić. 
Dzisiaj czuję się dobrze, ale jutro 
mogę nie wstać z łóżka – dodaje 
nasz rozmówca.

Chce odszkodowania
Jak poinformował nas Artur 

Kowalczyk, jeszcze będąc w ZK, 
pisał do różnych instytucji ze-
wnętrznych z prośbą o pomoc. 
Teraz zamierza walczyć o od-
szkodowanie, bo uważa, że zakład 
karny nie udzielił mu właściwej 
pomocy medycznej. – Trzy mie-
siące temu złożyłem dokumenty. 
Domagam się zadośćuczynienia 
w wysokości 300 tys. zł. Gdyby 
szybciej mnie zdiagnozowano, 
mój stan zdrowia byłby lepszy – 
uważa Kowalczyk.

My zwróciliśmy się do kierow-
nictwa placówki penitencjarnej 
z prośbą o wyjaśnienie sytuacji 
mieszkańca Dobrzynia nad Wisłą. 
Odpowiedzi pisemnej udzieliła 
nam porucznik Agnieszka Woll-
mann, rzecznik prasowy dyrek-
tora Zakładu Karnego w Bydgosz-
czy-Fordonie. 

Dokończenie na str. 3

Artur Kowalczyk z Dobrzynia nad Wisłą 
chce 300 tys. zł odszkodowania 
od ZK Bydgoszcz-Fordon

Dobrzyń nad Wisłą

14-latek zmarł 
w szpitalu
Dramatyczny finał ma zdarzenie, o którym już w mi-
niony czwartek pisaliśmy na naszym portalu lipno
-cli.pl. 14-latek, który tonął w Wiśle, niestety zmarł 
w szpitalu

Przypomnijmy, że do zdarze-
nia doszło 7 czerwca na przystani 
w Dobrzyniu nad Wisłą. Zgłosze-
nie o tonącej osobie trafiło do ko-
mendy powiatowej PSP w Lipnie 
o godz. 14.30. Na przystań przy ul. 
Zjazd wysłano strażaków z Lip-
na oraz ochotników z Wielgiego 
i Dobrzynia. 14-latka wyciągnęli 
z wody ci ostatni. Natychmiast 
rozpoczęli reanimację, którą pro-
wadzili do momentu przyjazdu 
załogi z Lipna.

– Na razie nie wiadomo, co 
się stało. Świadek nie widział mo-
mentu, w którym chłopak wpadł 
do wody. Na miejsce przyjechała 
też specjalistyczna grupa nurków 
z Włocławka. Prowadzili akcję przy 
użyciu defibrylatora, następnie 
po ok. 40 minutach od zgłoszenia 
przyjechał zespół ratownictwa 
medycznego. Nie było oddechu, 
ale ratownik wyczuł, że jest krą-
żenie – mówił nam w czwartek 
Jerzy Fydrych z Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Lipnie.
14-letni mieszkaniec gminy 

Dobrzyń nad Wisłą został prze-
niesiony do karetki i w stanie bar-
dzo ciężkim pojechał do szpitala. 
Tam walczył o życie. Niestety tę 
walkę przegrał. Teraz sprawą zaj-
muje się lipnowska prokuratura, 
która zbada okoliczności zda-
rzenia. – Trwają czynności w tej 
sprawie. Na razie za wcześnie na 
wnioski – wyjaśnia prokurator 
rejonowy z Lipna Alicja Cichosz.

Zadaniem prokuratury jest 
m. in. ustalenie czy był to nie-
szczęśliwy wypadek, czy samo-
bójstwo. Kluczowe może być 
ustalenie, czy udział w zdarzeniu 
mogły mieć osoby trzecie. Jeśli 
do takich wniosków doprowa-
dziłoby śledztwo, karę mogłaby 
ponieść osoba, która np. podże-
gałaby chłopca do desperackiego 
kroku.

Do sprawy wrócimy.
Tekst i fot. (ak)
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Trawa na boisku zdenerwowała rodziców
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kleszcze na boisku w Łąkiem
gMinA SkĘPe  – Od początku maja nie możemy doprosić się o skoszenie trawy z boiska przy szkole w Łą-
kiem, a teraz moja córka przyniosła w głowie kleszcza, jest na antybiotyku, czekamy na wyniki – alarmuje 
Iwona Bogdanowicz. – Trawa natychmiast będzie skoszona – deklaruje w rozmowie z nami sekretarz mia-
sta i gminy Skępe Zbigniew Małkiewicz

W piątek rano otrzymaliśmy 
zgłoszenie od mieszkanki Łą-
kiego, mamy uczennicy szkoły 
w Łąkiem, o zaniedbanym boisku 
szkolnym, mocno zarośniętym 
trawą, niebezpiecznym dla dzieci. 
Kobieta nie kryła emocji, był płacz 
i prośby o pomoc, bo córka pani 
Iwony została poddana antybio-

tykoterapii po ukąszeniu przez 
kleszcza. Kobieta przedstawiła 
się z imienia i nazwiska, podała 
fakty i prosiła o interwencję.

– Boję się, jakie będą wyni-
ki córki po tym leczeniu, czy nie 
będzie poważnych konsekwencji 
– mówi Iwona Bogdanowicz. – 
Córka przyniosła tego kleszcza 

ze szkoły, w głowie, ale to moż-
na było przewidzieć. W szkole nie 
ma sali gimnastycznej, dzieci nie 
mają gdzie ćwiczyć, więc wycho-
dzą na dwór. Tam jest plac zabaw 
i boisko, ale to trudno nazwać 
boiskiem. Trawa sięga do kolan, 
jak te dzieci mają tam ćwiczyć? 
To jest dyskryminacja naszych 
pociech, bo szkoła w Łąkiem jest 
filią szkoły w Skępem. Prosiliśmy 
o skoszenie tego boiska od po-
czątku maja, ja sama prosiłam, 
ale zwyczajnie władza mnie ola-
ła. O ścięcie trawy prosił i sołtys 
naszej wsi, i radny. Kierownik 
placówki filii w Łąkiem już po 
weekendzie majowym dzwoniła 
do gminy w tej sprawie. Co mamy 
zrobić, dwa tygodnie zostało do 
wakacji, ale tam przecież jest plac 
zabaw, z którego korzystają dzie-
ci z całego sołectwa. Osobiście 
jestem rozczarowana opiesza-
łością władzy skępskiej i zresztą 

większość rodziców również. Od 
początku maja mamy obietnice, 
a trawa wciąż nie ścięta.

Pojechaliśmy do Łąkiego. 
Rzeczywiście przy szkole jest do-
brze wyposażony plac zabaw, a za 
nim boisko z wysoką trawą. O za-
strzeżeniach rodziców z Łąkiego 
poinformowaliśmy władze Skępe-
go. Sekretarz miasta i gminy Zbi-
gniew Małkiewicz zapewnił nas, 
że o fakcie słyszy po raz pierwszy, 
ale natychmiast sprawdzi i wyja-
śni. Reakcja na naszą interwencję 
była bezzwłoczna. Po kwadransie 
sekretarz oddzwonił do redakcji 
z informacją zwrotną.

– W poniedziałek trawa na 
boisku w Łąkiem będzie skoszona 
na pewno – poinformował nas 
Zbigniew Małkiewicz.

O naszej interwencji sekre-
tarz poinformował również bur-
mistrza, zaraz po jego powrocie 
do ratusza, w piątkowe popo-

łudnie. Włodarz Skępego Piotr 
Wojciechowski też nie pozosta-
wił bez echa naszej prośby i po-
twierdził nam, że boisko zostanie 
wykoszone bezzwłocznie. Już zo-
stał zadysponowany wykonawca 
z odpowiednim sprzętem.

– To jest oczywiste dla mnie, 
że boisko w Łąkiem musi być dla 
dzieci bezpieczne i odpowiednio 
przygotowane, tak jak muszą być 
odpowiednio zadbane wszystkie 
tereny przy świetlicach, szkołach 
i innych naszych obiektach – za-
pewnia burmistrz Wojciechowski. 
– W poniedziałek boisko będzie 
wykoszone.

Mamy nadzieję, że dzieci 
w Łąkiem będą zawsze bezpiecz-
nie i wygodnie bawić się na boisku 
i placu zabaw, a my z przyjemno-
ścią będziemy je tam odwiedzać.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Porozmawiają o regionie
18 czerwca w gminnym ośrodku kultury w Tłuchowie na mieszkańców naszego 
regionu czekać będzie poseł na sejm RP Arkadiusz Myrcha i wicemarszałek woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Kopyść. Początek spotkania o godzi-
nie 17.00.

Tłuchowo

– Będzie to spotkanie tema-
tyczne, związane z pracą posła Ar-
kadiusza Myrchy i wicemarszałka 
naszego województwa Sławomira 
Kopyścia – mówi Jerzy Kowalski. – 
Rozmowa dotyczyć będzie naszego 
regionu w obliczu szans i wyzwań. 

Zapraszam wszystkich do udziału 
w spotkaniu.

Arkadiusz Myrcha reprezentu-
je nasz region w sejmie. Jest posłem 
i prawnikiem. Sławomir Kopyść 
jest wicemarszałkiem wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Jest 

Bobrowniki

Nie mają wody
Jeszcze nie susza, ale już bardzo poważne zagroże-
nie suszą. Skutki braku opadów deszczu odczuwają 
mieszkańcy kilku gmin w powiecie lipnowskim. Jed-
ną z nich jest gmina Bobrowniki

Mieszkańcy Bobrownik 
i okolic od kilku tygodni skarżą 
się na zbyt częste przerwy w do-
stawie wody. Na stronie inter-
netowej urzędu gminy pojawia-
jącą się informacje o mogących 
wystąpić utrudnieniach, jednak 
odbiorcy mają zastrzeżenia co 
do ich prawdziwości. – Wody 
nie ma dzisiaj cały dzień. Sytu-
acja powtarza się po raz kolejny. 
Wody miało nie być w określo-
nych godzinach. To różnica, gdy 

nie ma jej przez 3/4 doby, a rze-
komo miało jej nie być przez kil-
ka godzin – czytamy na facebo-
oku gminy.

Mieszkańcy zadają również 
pytanie, jakie samorząd pod-
jął działania, by rozwiązać pro-
blem. – Na chwilę obecną (1.06. 
– przyp. red.) sytuacja zosta-
ła już opanowana. Dzisiejszej 
nocy padał deszcz, co znacznie 
ułatwiło nam pracę. Poza tym 
zwiększyliśmy przepustowość 

pompy – mówi Jarosław Poliw-
ko, wójt Bobrownik.

Zdaniem wójta jedną z przy-
czyn okresowych przerw w do-
stawie wody jest zwiększenie jej 
zużycia. – Jeszcze kilka tygodni 
temu dobowy pobór wody wy-
nosił 200 m³, obecnie jest to 
około 700 m³. Przy takim stanie 
i przy obecnej pogodzie deficyt 
jest nieunikniony – wyjaśnia 
Poliwko.

Gmina ma pomysł, by 
w przyszłości zapobiec podob-
nym problemom. Samorząd za-
mierza wybudować dodatkową 
studnię. – Te plany oczywiście 
są do zrealizowania, jednak nie 
nastąpi to dziś ani jutro. Na taką 
inwestycję potrzebne są pozwo-
lenia. Pracownicy już zajmują 
się przygotowaniem odpowied-
niej dokumentacji – mówi wójt.

(mb-g)

Dobrzyń nad Wisłą

Z dzieckiem po pijaku
Wyjątkowym brakiem rozwagi wykazał się 22-latek, 
który przywiózł dziecko na miejsce zbiórki przed wy-
cieczką, będąc pijanym. Jakby tego było mało, męż-
czyzna w ogóle nie ma prawa jazdy.

Okres letni to czas, gdy naj-
częściej rodzice lub organizato-
rzy wycieczek proszą policjan-
tów o skontrolowanie autokaru 
przed wyprawą. Na szczęście 
coraz rzadziej zdarza się, że po-
licjanci mają uwagi wyklucza-
jące pojazd lub kierowcę. Tym 
razem funkcjonariusze lipnow-
skiej drogówki sprawdzili stan 
techniczny autokaru oraz jego 
kierowcę w Dobrzyniu nad Wi-
słą, skąd wyruszała wycieczka 
z dziećmi. Policjanci nie mieli 
uwag.

– Zainteresowali się jed-
nak jednym z kierowców, który 
przywiózł dziecko na miejsce 
zbiórki. Gdy tylko przystąpili do 

kontroli, wyczuli od mężczyzny 
woń alkoholu. Jak się okazało po 
zbadaniu alkomatem, 22-latek 
miał ponad promil alkoholu 
w organizmie – mówi mł. asp. 
Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Kierujący nie posiadał przy 
sobie stosownych dokumentów 
rovera, a jak się okazało w trak-
cie kontroli, w ogóle nie posia-
dał uprawnień do kierowania 
pojazdami. Teraz odpowie za 
popełnione wykroczenia i prze-
stępstwo, którego się dopuścił. 
Grozi mu wysoka grzywna i do  
2 lat pozbawienia wolności.

(ak)

szansa na wysłuchanie i rozmowę 
o naszym regionie, szansach i wy-
zwaniach. Spotkanie rozpocznie się 
o godzinie 17.00 w najbliższy po-
niedziałek, 18 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tłuchowie. 

Lidia Jagielska
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Radni murem za wójtem
WIELGIE  – Dziękuję za zaufanie i jednomyślność. Cieszę się, że 
wiele udało się zrobić, ale jak zawsze pozostaje pewien niedo-
syt – komentuje decyzję rady o udzieleniu absolutorium wójt 
Tadeusz Wiewiórski

R E K L A M A

Dobrzyń nad Wisłą

Dramat Pana Artura
Dokończenie ze str. 1
Z jej informacji wynika, że osa-
dzony podczas pobytu w ZK miał 
w pełni zapewniony dostęp do le-
karzy pierwszego kontaktu, wraz 
z szeregiem wykonanych badań 
i konsultacji specjalistycznych 
zmierzających do pełnej diagno-
styki zgłaszanych przez niego do-
legliwości.

Było 19 konsultacji
– Osadzony po przybyciu do 

jednostki w dniu 25.11.2016 roku 
już w dniu 02.12.2016 roku został 
przyjęty przez lekarza, gdzie druga 
wizyta odbyła się w dniu 19.12.2016 
roku. W samym 2017 roku był kon-
sultowany przez ZAZ w ZK w Byd-
goszczy-Fordonie 19 razy. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że od momentu 
zgłoszenia dolegliwości związa-
nych z czuciem i poruszaniem się 
(20.07.2017 roku), do czasu zdia-
gnozowania choroby tj. 03.11.2017 
roku minęły niespełna 4 miesią-
ce. W wyniku przeprowadzonych 
badań szybko ustalono jednostkę 
chorobową i już w dniu 09.11.2017 
roku właściwy Sąd Penitencjarny 
udzielił przerwy w wykonaniu kary 
– mówi mjr mgr Marcin Klimczyk, 
dyrektor Zakładu Karnego w Byd-
goszczy-Fordonie.

W odpowiedzi od ZK czytamy 
też, że z uwagi na ochronę danych 

osobowych nie można przeka-
zać nam szczegółów związanych 
ze stanem zdrowia osadzonego 
i jego leczeniem. Jednak zgodnie 
z przepisami o takie informacje 
mogą wystąpić najbliżsi Artu-
ra Kowalczyka. A co z zarzutami 
o nieudzielenie pomocy i z rosz-
czeniami naszego Czytelnika? Tu-
taj kierownictwo zakładu karnego 
nie ma wątpliwości.

Różne wersje
– Jak wynika z zadanych 

przez redakcję CLI pytań, osadzo-
ny przedstawił fakty wybiórczo, 
część twierdzeń osadzonego jest 
wprost sprzeczna z prawdą, co 
potwierdzają także dokumenty 
medyczne znane skazanemu. Do-
konywane przez niego samousz-
kodzenia, jednoznacznie instru-
mentalne, nie miały wpływu na 
planowaną diagnostykę i leczenie, 
które zgodnie z opisem powyżej 
wykonywane były wielokrotnie, 
z dużą wnikliwością i częstotliwo-
ścią – dowodzi dyrektor ZK mjr 
mgr Marcin Klimczyk.

Jak widać, Zakład Karny 
w Bydgoszczy-Fordonie utrzymu-
je, że zapewnił osadzonemu wła-
ściwą opiekę. Ale Artur Kowalczyk 
uważa inaczej i swoich praw chce 
dochodzić w sądzie.

Tekst i fot. (ak)

Nad wykonaniem budżetu 
w 2017 roku oraz kwestią abso-
lutorium dla wójta gminy radni 
pochylili się w ostatnich dniach 
maja. Wtedy też odbyła się sesja 
absolutoryjna. W zasadzie więk-
sza dyskusja była zbędna, wcze-
śniej przeanalizowano wszystko 
na posiedzeniach właściwych ko-
misji. Rok 2017 gmina Wielgie za-
mknęła z około półmilionowym 
deficytem. Na inwestycje wydała 
ok. 3,5 mln zł. Jak zwykle najwię-

cej pieniędzy 
pochłonęły po-
moc społeczna 
i oświata.

Po przed-
stawieniu opinii 
Regionalnej Izby 
Obr achunko -
wej oraz infor-
macji Komisji 
Rewizyjnej rad-
ni przystąpili 
do głosowania 
nad wnioskiem 
o udzielenie ab-

solutorium. Oczywiście wszyscy 
poparli działania wójta. – Dzię-
kuję za zaufanie i jednomyśl-
ność. Cieszę się, że wiele udało 
się zrobić, ale jak zawsze pozo-
staje pewien niedosyt – mówił 
tuż po głosowaniu Tadeusz Wie-
wiórski.

– Jak zwykle wielka rola była 
i jest po stronie rady i komisji 
za obiektywną ocenę wykonania 
budżetu za rok ubiegły. Dzięku-
ję także swoim współpracow-

nikom, bez których nie byłoby 
tych wszystkich osiągnięć. Po-
dziękowania należą się też soł-
tysom. Najważniejsze zadania 
w 2017 roku wykonaliśmy i to na 
pewno cieszy. Wiadomo jednak, 
że zawsze chciałoby się zrobić 
więcej dla gminy. Mam nadzie-
ję, że bieżący rok będzie jeszcze 
lepszy – dodaje Wiewiórski.

Dobrych informacji dla sa-
morządowców i mieszkańców 
gminy jest więcej. Ogłoszono już 
przetarg na modernizację od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 558 
na odcinku Suszewo-Nowa Wieś. 
Nową nawierzchnią kierowcy 
powinni jeździć już w przyszłym 
roku. Odebrano już także pierw-
szy etap budowy kompleksu 
sportowego w Teodorowie. Wy-
konane zostało boisko boczne 
z ogrodzeniem. Obecnie samo-
rząd zabiega o środki na konty-
nuację inwestycji, w tym przede 
wszystkim budowę boiska głów-
nego z infrastrukturą przyległą.

Tekst i fot. (ak)
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Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kikół” 

Gmina Kikół zrealizowała 
zadanie pn.: „Termomoderniza-
cja budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Gminy Kikół” 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 3. 
Efektywność energetyczna i go-
spodarka niskoemisyjna w regio-
nie, Działanie 3.3 Efektywność 
energetyczna w sektorze publicz-
nym i mieszkaniowym.

Przedmiotem projektu była 
termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej im. Ignacego 
Antoniego Zboińskiego w Kikole.

Projekt zakładał m.in. wyko-
nanie docieplenia ścian zewnętrz-
nych budynku, docieplenie stro-
podachów, wymianę zewnętrznej 
stolarki drzwiowej, wymianę in-
stalacji ogrzewania centralnego 
w systemie dwururowym, mon-
taż 6 kolektorów słonecznych 
płaskich w systemie bezciśnie-

niowym montowanych na dachu 
budynku. 

Głównym celem projektu jest 
ograniczenie emisji szkodliwych 
gazów i pyłów występujących 
przy produkcji energii cieplnej 
oraz wzrost efektywności ener-
getycznej.

Całkowita wartość projektu 
wynosi ok. 1 010 272,24 zł z czego 
dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego 816 566,21 zł, wkład 
własny Gminy Kikół 193 706,03 zł.

A R T Y K U Ł     S P O N S O R O W A N Y

O G Ł O S Z E N I E O G Ł O S Z E N I E
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Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Rodzinna impreza
CHROSTKOWO  Występ artystyczny w wykonaniu przed-
szkolaków, przejażdżka kucykiem i mini traktorkiem, wspólne 
grillowanie. To tylko część atrakcji jakie czekały w niedzielne 
popołudnie na dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chrostkowie 
oraz ich rodziców

Wspólna zabawa odbyła się 
na szkolnym boisku. Piknik roz-
począł się programem artystycz-
nym w wykonaniu przedszkola-
ków i klas I-III. Dla najmłodszych 
uczestników imprezy przygoto-
wane były gry i zabawy z nagro-
dami. Dzieci miały okazję przyje-
chać się na kucyku, jednak sporo 
zainteresowania wzbudziła moż-
liwość przejażdżki mini traktor-
kiem. Zabawę uświetniali klauni 

oraz animatorzy malujący dzie-
cięce buźki. Czas uprzyjemniały 
także dmuchane zabawki w tym 
zjeżdżalnie, zamek, małpi gaj i eu-
robangee.

– Chodzi o wspólne spędza-
nie czasu przez dzieci i rodziców 
– usłyszeliśmy od organizatorów. 
– Piknik rodzinny to połączenie 
trzech świąt: Dnia Matki, Ojca 
i Dziecka. Przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpili również lo-

kalni artyści, prezentując popular-
ne piosenki. Nie zabrakło również 
zmagań sprawnościowych, w któ-
rych udział brały całe rodziny.

Podczas pikniku swoje umie-
jętności i sprawność prezentowali 
również strażacy z Chrostkowa 
i Stalmierza, którzy z wykorzy-
staniem specjalistycznego sprzę-
tu przeprowadzili akcję rozcinania 
wraku samochodu.

O podniebienia zadbały panie 
z KGW z Makówca i ze Stalmierza, 
które zasilił Związek Emerytów 
i Rencistów z Chrostkowa. Każdy 
z uczestników pikniku mógł po-
smakować specjałów przygoto-
wanych przez lokalnych mistrzów 
kuchni. Podziwiać można było tak-
że wystawę zabytkowego sprzętu 
rolniczego. – Wspaniała impreza, 
cudownie się bawimy, nasze dzie-
ci są zachwycone. Wszystko dopi-
sało, nawet pogoda – mówi Anna 
Kamińska, jednak z uczestników 
spotkania.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Tłuchowo

Zabawa jakich mało
Sezon pikników rodzinnych w pełni. Na jednym z nich 
bawiły się rodziny z Tłuchowa. Festyn został zorgani-
zowany na boisku szkolnym i bogatym programem 
atrakcji przyciągnął tłumy.

Specjalnie na ten dzień naj-
młodsi przygotowali piosenki, 
wiersze i układy choreograficzne. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się występy lokalnych artystów. 
Popis wokalnego talentu zaprezen-
towali zgromadzonym członkowie 
zespołu folklorystycznego Tłu-
chowianie. Najmłodsi zachwyceni 
byli przygotowanym specjalnie dla 
nich wesołym miasteczkiem. Przed 
szkołą stanęły dmuchańce, zamki, 
zjeżdżalnie, trampoliny. Nieco star-
si koledzy maluchów rozgrywali 
pełne emocji mecze piłki nożnej. 
Stawka była wysoka, cenniejsza 
niż złoty puchar. Młodzi sportowcy 

grali przed najważniejszymi kibica-
mi, czyli rodzicami.

Na najbardziej wymagają-
cych uczestników zabawy czekała 
słodka niespodzianka w posta-
ci waty cukrowej. Dzieci chętnie 
zatrzymywały się przy budkach 
z zabawkami. Tłuchowian bawili 
klauni, a dzieci mogły skorzystać 
z profesjonalnego, disneyowskiego 
makijażu twarzy. Wśród atrakcji 
było też zwiedzanie nowoczesnego 
wozu strażackiego, który od kilku 
miesięcy jest własnością druhów. 
Jednak najważniejsza sprawą była 
po prostu integracja.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Działo się w Chalinie
Wakacje dopiero za dwa tygodnie, jednak sezon im-
prez w powiecie lipnowskim rozpoczął się na dobre. 
W niedzielne popołudnie mieszkańcy Chalina, dzieci 
z miejscowej podstawówki wraz z rodzicami spotkali 
się na pikniku rodzinnym.

Na wszystkich zainteresowa-
nych, którzy zjawili się na terenie 
boiska przy podstawówce, czekały 
różnorodne atrakcje. Szczególnie 
uradowane były dzieci, gdyż mo-
gły brać udział w grach i zabawach, 
czy też wyszaleć się na dmucha-
nych zjeżdżalniach. Nikt nie myślał 

o uciekaniu do domu na podwie-
czorek, bo organizatorzy zadbali 
o to, by dobrego jedzenia nie za-
brakło. Pożywna zupa, kiełbaska 
z grilla, słodycze – było w czym 
wybierać. – Impreza jak najbardziej 
udana, zresztą jak każda zorganizo-
wana przez sołectwo Chalin. Dzie-

ciaki są wprost zachwycone i jak 
na razie tryskają energią, chociaż 
bawią się już kilka godzin – mówi 
Anna Malanowska, która przyje-
chała z gminy Wielgie.

Podczas rodzinnego spotkania 
nie mogło zabraknąć występów 
lokalnych artystów wraz z ucznia-

mi Szkoły Podstawowej w Chalinie. 
Dzieci prezentowały m. in. grę na 
keyboardzie. Swoje umiejętności 
zaprezentowali także strażacy, któ-
rzy dali pokaz armatek wodnych 
oraz zademonstrowali rozcinanie 
wraku samochodu osobowego. 
Piknik rodzinny uświetnili swoją 

obecnością motocykliści z klubu 
Wolny Duch z Tłuchowa, którzy za-
prezentowali swoje maszyny.

Tekst i fot. (mb-g)
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Ewa Urbańska dziękowała za męża

Żonie i dzieciom zasłużonego gratulował szef Kapituły

9 czerwca na kompleksie boisk strażackich w Krzyżówkach odbył się czwarty już 
piknik strażacki na powitanie lata. Kluczowym punktem imprezy był drugi zlot 
pojazdów zabytkowych.

Gmina Lipno

Dla każdego coś miłego 

– Przyjechało ponad sto 
pojazdów, a więc jeszcze więcej 
niż w ubiegłym roku. Poza tym 
przygotowaliśmy wiele atrakcji, 
pokazów, występów. Dzieci mają 
do dyspozycji darmowe wesołe 
miasteczko – mówi prezes OSP 
w Krzyżówkach Andrzej Wiśniew-
ski.

Były też konkursy i doskona-
ła zabawa. W tym roku dopisała 

też pogoda, mieszkańcy Krzyżó-
wek i okolic oraz licznie przybyli 
amatorzy dobrej zabawy z Lipna 
i nie tylko pławili się w słońcu 
i szerokim wachlarzu atrakcji za-
fundowanych im przez druhów 
z Krzyżówek.

– Przyjechaliśmy z cała ro-
dziną ze Skępego i bawimy się 
świetnie – mówi Nikola. – Dowie-
dzieliśmy się o tej imprezie z CLI 

i pomyśleliśmy, że warto sko-
rzystać. Jestem pod wrażeniem 
pokazu psów, brat uwielbia auta 
i motocykle, a do tego jest mnó-
stwo dmuchańców do zabawy.

Organizatorami cyklicznej 
imprezy byli jak zwykle druho-
wie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzyżówkach pod okiem preze-
sa Andrzeja Wiśniewskiego.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– Wszyscy znaliśmy Walentego 
Mateusza Wiśniewskiego, wszyscy 
wiemy jakim był człowiekiem –mó-
wiła radna Maria Turska. – Niektó-
rzy wiedzą więcej, bo doznali dużo 
pomocy, i duchowej, i materialnej 
od pana Walentego i chociaż nie ma 
ich wszystkich tutaj dzisiaj z nami, 
to oni pamiętają i często wspomi-
nają. Wszystkie te czyny poszły za 
panem Walentym tam, gdzie teraz 
jest. Zapoznanie wszystkich z bio-
grafią Walentego Wiśniewskiego to 
dla mnie przyjemność.

Zmarł w wieku 85 lat
Uznany, na wniosek klubu rad-

nych Zgoda, decyzją lipnowskich 
rajców miejskich i kapituły zasłużo-
nych dla Lipna, Walenty Wiśniewski 
zmarł w minionym roku, w lutym, 
po ciężkiej chorobie. Miał 85 lat. 
Jest pochowany w Bydgoszczy. Za-
szczytny tytuł świadczący o sza-
cunku, wdzięczności i pamięci oraz 
potrzebie zachowania w wiecznej 
pamięci burmistrz Lipna Paweł 
Banasik wręczył więc w miniony 
poniedziałek żonie zasłużonego lip-
nowianina i jego dzieciom. W pod-

niosłej uroczystości uczestniczyła 
rodzina Walentego Wiśniewskiego, 
jego znajomi, radni miejscy i goście. 
Były wspomnienia, słowa uznania i 
łzy.

Pochodził z Krzyżówek
Walenty Mateusz Wiśniewski 

urodził się w 1932 roku i wychował 
w Rutkach, czyli dzisiejszych Krzy-
żówkach w gminie Lipno. Rodzice 
prowadzili tam 5-hektarowe go-
spodarstwo rolne. Dorastał wśród 
czworga rodzeństwa: braci Anto-
niego i Dominika oraz sióstr Geno-
wefy i Stanisławy. Brat Jan zginął 
tragicznie w 1938 roku.

Wiśniewski skończył podsta-
wówkę w Ostrowitem i liceum w 
Lipnie, by w 1950 roku rozpocząć 
ścieżkę zawodową w Łodzi, w Urzę-
dzie Poczty i Telekomunikacji. W 
Grudziądzu ukończył szkołę pod-
oficerską. Został potem skierowa-
ny do batalionu budowlanego w 
Hajnówce. Zdobył stopień starsze-
go szeregowego i tytuł wzorowe-
go strzelca. Po powrocie z wojska 
został kierownikiem urządzeń 
telekomunikacyjnych w Urzędzie 

Poczty i Telekomunikacji w Lipnie, 
by awansować potem na stano-
wisko wojewódzkiego inspektora 
telekomunikacyjnego we Włocław-
ku. Pracę jednak stracił po tym jak 
powitał księdza biskupa włocław-
skiego wizytującego Lipno. Jako 
powód zwolnienia podano „chry-
stianizację”. Wiśniewski był bo-
wiem człowiekiem wierzącym, re-
ligijnym i takim pozostał do końca. 
Pochodzenie z rodziny katolickiej, 
przywiązanie do wiary, korzeni, 
symboli  i tradycji chrześcijańskiej 
zawsze traktował priorytetowo i 
mocno cenił. Już jako młody chło-
pak odbywający służbę wojskową 
tak odczuwał:

– W pełnieniu służby woj-
skowej dało się odczuć brak wol-
ności do wykonywania praktyk 
religijnych – wspominał Walenty 
Wiśniewski. – Modlitwa w ukry-
ciu, nie było możliwe korzystanie 
ze mszy świętej, wciskano naukę 
marksistowsko-leninowską, sze-
rząc ateizm pod rygorem reżimu 
totalitarnego.

Gospodarzył w Złotopolu
Zwolniony z pracy zajął się 

prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego i hodowli drobiu w Złotopo-
lu. I niezmiennie wierzył i prakty-
kował, a kiedy przyszedł rok 1980, 
zaangażował się całym sercem w 
działalność Związku Solidarności 
Rolników Indywidualnych. Został 
nawet przewodniczącym Regionu 
Ziemi Dobrzyńskiej. Noc wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce 
to dla rodziny Wiśniewskich dramat 
internowania Walentego. Osadzony 
w Mielęcinie Wiśniewski był nakła-
niany do podpisania tzw. lojalki dla 
Służby Bezpieczeństwa. Nie prze-
konały Wiśniewskiego obietnice 
skrócenia internowania, wyjazdu 
za granicę. Pozostał wierny swoim 

ideałom.
Po powrocie z internowania 

zaangażował się w pomoc innym 
za pośrednictwem stowarzyszeń 
kościelnych. Został wiceprezesem 
Klubu Inteligencji Katolickiej przy 
Kurii Włocławskiej, ukończył też 
Prymasowski Instytut Poradnictwa 
Rodzinnego przy Seminarium Du-
chownym we Włocławku, zyskując 
uprawnienia do prowadzenia kur-
sów przedmałżeńskich.

Parafianin z Kozala
Był parafianinem parafii Mi-

chała Kozala w Lipnie i wspierał 
systematycznie budowę kościoła, 
ale nie szczędził też na Radio Ma-
ryja, Telewizję Trwam, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Dla lokal-
nej społeczności znany był przede 
wszystkim jako ten, który dzieli się 
tym, co ma. Wspierał finansowo i 
żywnościowo potrzebujące rodzi-
ny, anonimowo adoptował dzieci 
z różnych stron świat zagrożone 
nędzą i prześladowaniem za wiarę 
chrześcijańską.

Główna dewiza życiowa Wa-
lentego Wiśniewskiego, obecnie 
zasłużonego dla Lipna, to „Bóg, ho-
nor, ojczyzna”. Zapamiętany został 
jako człowiek wrażliwy na niespra-
wiedliwość społeczną.

Na zawsze 
w naszych sercach
Walenty Wiśniewski ma na 

swoim koncie wiele odznak i me-

dali, między innymi Krzyż Wolno-
ści Solidarności z 2014 roku, medal 
marszałka województwa kujaw-
sko-pomorskiego „W uznaniu za-
sług na rzecz walki o niepodległość 
RP i Prawa Człowieka” z 2011 roku 
i złotą odznakę z okazji 25-lecia 
NSZZ Solidarność Regionu Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej z 2005 roku. 
Pośmiertnie lipnowianie uhonoro-
wali Wiśniewskiego zaszczytnym 
tytułem „Zasłużonego dla miasta” 
i wręczając odznakę jego żonie i 
dzieciom, dziękowali za męża i 
ojca. Były kwiaty i ciepłe słowa, jest 
pewność, że Walenty Wiśniewski na 
zawsze pozostanie w sercach lipno-
wian jako ktoś wyjątkowy dla tego 
miasta.

– Szanowna pani Jadwigo – 
mówiła w poniedziałek do żony ś. 
p. Walentego Wiśniewskiego sze-
fowa rady miejskiej w Lipnie Ewa 
Urbańska. – Jest mi niezmiernie 
przyjemnie na pani ręce wręczyć 
tę zaszczytną uchwałę i odznacze-
nie. Dzisiaj jest 4 czerwca, a więc 
29 lat temu poszliśmy wszyscy na 
wybory, zmieniliśmy Polskę. Spo-
łeczeństwo naszego miasta moimi 
rękoma chce podziękować pani 
mężowi. Dziękujemy, że mieszka-
my w wolnej i niepodległej Polsce, 
dziękujemy za męża i życzymy 
dużo zdrowia i pomyślności.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

W dowód wdzięczności
LIPNO  4 czerwca burmistrz Paweł Banasik w towarzystwie szefa kapituły zasłużonych Jerzego 
Zielińskiego i rajców miejskich wręczył Jadwidze Danucie Wiśniewskiej, żonie zasłużonego dla Lip-
na ś.p. Walentego Mateusza Wiśniewskiego, działacza Solidarności, społecznika i obrońcy wiary 
tytuł i odznakę

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Ogólnopolski zjazd poetów
SKĘPE  W sobotę 9 czerwca w ratuszu odbyła się gala finałowa XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Gustawa Zielińskiego. Patronem medialnym był tygodnik CLI

Laureaci tegorocznej edycji 
konkursu przybyli do Skępego 
z całej Polski, a fundatorzy i sa-
morządowcy z całego powiatu 
lipnowskiego i województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

– Cieszę się, że licznie przy-
byli do nas i laureaci, i fundatorzy 
nagród – mówił organizator kon-
kursu Jerzy Kowalski. – W tym 
roku jurorzy pokusili się o wska-
zanie wiersza do przeczytania 
przez laureata i dzięki temu sły-
szymy te najcenniejsze dla komi-
sji konkursowej, najpiękniejsze, 
perełki. Na tegoroczny konkurs 
wpłynęło 107 zestawów, łącznie 
286 wierszy.

Laureaci nagród osobiście 
zinterpretowali swoje najlepsze, 
a publiczność z satysfakcją korzy-

stała z uczty literackiej zafundo-
wanej przez młodych, wybitnych 
poetów. W kategorii młodszej, 
czyli od 10 do 15 lat zwyciężyła 
Maria Tkacz z Rędzin przed Jaku-
bem Miklusem ze Stalowej Woli 
i Małgorzatą Chodyką z Między-
rzeca Podlaskiego. Wyróżnienie 
zdobyła Martyna Kumor z Bądko-
wa, Maja Zajma z Kazimierzy Wiel-
kiej, Magda Oksińska z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Gabriela Mo-
tyka ze Stalowej Woli, Małgorza-
ta Sobkiewicz ze Stalowej Woli, 
Inga Pawelec z Warszawy, Michał 
Skowronek z Bytomia, Pola Ciunel 
z Warszawy.

– Jestem pełen podziwu dla 
młodych, piszących poetów, bo 
w dobie internetu i jego pochod-
nych trudno przyznać się, że się 

pisze – mówił senator RP Józef 
Łyczak. – To, co robi Jerzy Kowal-
ski, jest nam bardzo potrzebne, 
promuje młodą, piękną poezję. 
Życzę dużo sił i zdrowia, by pro-
wadził to pan do końca.

W kategorii od 16. do 21. roku 
życia wygrała Maria Pastwa ze 
Środy Śląskiej przed Amelią Pu-
dzianowską z Radomia i Maciejem 
Modzelewskim z Białobrzegów. 
Wyróżnienia otrzymali: Anna Gó-
recka z Bielsko Białej, Barba-
ra Barteczka z Poznania, Marta 
Przypkowska z Bożnowa.

– Gratuluję laureatom i cie-
szę się, że to już szesnasty kon-
kurs i wkraczamy w wiek doro-
sły – podkreślał burmistrz Piotr 
Wojciechowski. – Życzę dalszych 
sukcesów i rozwijania swoich za-
interesowań i pasji. Zapraszam 
do Skępego, do miasta i gminy, do 
tego urokliwego miejsca i to nie 
tylko z racji odbierania nagród. Do 
zobaczenia w następnym roku.

Nagrodę specjalną burmi-
strza Skępego otrzymała poetka 
z naszego miasta Paulina Staś-
kowska.

– Konkurs poetycki bardzo 
pięknie wpisuje się w święto wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go – mówiła Aneta Jędrzejewska, 
członek zarządu wojewódzka. – 
Od roku patronem województwa 
jest święty Jan Paweł II. W tym 

roku przywoływaliśmy wartości 
jakie nam zostawił. Zawsze mówił 
o ojczyźnie, o miłości do ojczyzny 
i drugiego człowieka. To on mó-
wił, że wielcy jesteśmy przez to, 
co dajemy drugiemu człowiekowi, 
czym dzielimy się z innymi. Takim 
wielkim człowiekiem jest Jerzy 
Kowalski, który stworzył ten kon-
kurs i pozwala młodym ludziom 
pokazywać to, co robią.

Konkurs organizowany przez 
skępską bibliotekę publiczną, 
a zainicjowany przez poetę Je-
rzego Kowalskiego, trwa nie-
przerwanie od 16 lat. Z roku na 
rok przyciąga rzesze zarówno 
fundatorów nagród z posłami, 
senatorami, europosłami, samo-
rządowcami i przedsiębiorcami 
na czele jak i młodych poetów. 
W tym roku do konkursu zgłosiło 

się 107, w ubiegłym 130 twórców. 
W sobotnie popołudnie laureaci 
spotkali się w Skępem, w kra-
inie poezji Gustawa Zielińskiego, 
zaprezentowali swoje wiersze, 
wysłuchali gratulacji i otrzymali 
nagrody. Fundatorzy, organizato-
rzy i goście uczestniczyli w uczcie 
poetyckiej jaka zdarza się tylko 
raz w roku. Atrakcję muzyczną 
na mistrzowskim poziomie dla 
wszystkich gości przygotowała 
wyjątkowa skępianka, utalento-
wana Monika Szymańska.

Patronem medialnym kon-
kursu był tygodnik CLI, a patro-
nami honorowymi: marszałek 
województwa kujawsko-pomor-
skiego, starosta lipnowski i bur-
mistrz Skępego.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Lipno

Uczcili odzyskanie niepodległości
4 czerwca obradowali radni II Młodzieżowej Rady Miejskiej. Pod rozwagę wzięli 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i wysłuchali w tym temacie 
uczniów wszystkich szkół podstawowych z naszego miasta.

– Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie – mówi-
ła przewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Miasta Julka Wiśniewska. – 
Tematem dzisiejszych obrad jest 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W listopadzie 1918 
roku, po 123 latach nieobecności 
na mapach Europy, Polska odzy-
skała niepodległość. Stało się to 
dzięki wytrwałości i ofiarności ak-
tywnej części społeczeństwa pol-
skiego, które przekazywało mło-
dym Polakom przywiązanie do 
języka i kultury narodowej. Dziś 

my, dzieci i młodzież lipnowskich 
szkół, chcemy zaprezentować 
niepodległość widzianą oczami 
dziecka.

Obrady te wpisały się w po-
wiatowe obchody okrągłej rocz-
nicy odzyskania niepodległości. 
Uczniowie szkół podstawowych 
nr 2, nr 3 i nr 5 przybliżyli, przy-
pomnieli i zaznajomili zgroma-
dzonych licznie gości z historią 
sprzed 100 lat. Artystyczny prze-
kaz młodych był imponujący. Wy-
soki poziom wokalny, taneczny 
i recytatorski zachwycił, wzruszył 

i zobrazował to, co najważniejsze.
– Dziękuję za wspaniałe wy-

stępy, wiersze, piosenki kotyliony 
oraz biało-czerwone barwy, które 
są symbolem wielkiego patrioty-
zmu – mówił włodarz Lipna Pa-
weł Banasik.

Po wyczerpujących obradach 
była integracja młodych i do-
świadczonych samorządowców 
przy… lodach i pizzy. Jedno jest 
pewne, obecni rajcy nie muszą 
obawiać się braku godnych na-
stępców.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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szuka piękna
LIPNO  Rok 2018 obfituje w ważne wydarzenia dla naszego ar-
tysty malarza Krzysztofa Wiśniewskiego. Po wystawach w Au-
strii, Niemczech i w Warszawie lipnowianin właśnie pokazał 
swoje dzieła amatorom poszukującym piękna w Radomiu

– W tym roku jest to  już 
czwarta moja zbiorowa wysta-
wa, a w sumie piąta – mówi 
Krzysztof Wiśniewski. – Wcze-
śniej uczestniczyłem w dwóch 
wystawach zagranicznych: w Au-
strii i Niemczech oraz w War-
szawie. W tym samym dniu co 
wystawa w Radomiu dwie moje 
prace wzięły udział w wystawie 
Magicznego Realizmu w Ze-
tel w zachodnich Niemczech. 
Była to wystawa zbiorowa or-
ganizowana przez Galery Bator 
w Szczyrku.

Wystawa w Radomiu po-
trwa do końca lipca w Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego. Tytuł 
wystawy mówi sam za siebie 
i brzmi: „W poszukiwaniu pięk-
na”. Swoje dzieła pokazuje tam 
trzydziestu wybitnych arty-
stów.

– Zaprosiliśmy artystów 
z nurtu realizmu, surrealizmu, 
realizmu magicznego i tych, 
którzy zajmują osobne miejsca 
we współczesnej sztuce – in-
formuje Małgorzata Ziewiec-
ka, kurator wystawy. – W tym 
wyjątkowym wydarzeniu biorą 
udział wybitni twórców, któ-
rzy zabierają nas w niezwykłą 
podróż w poszukiwaniu piękna 
i pokazują jak pięknie się różnią. 
To doskonała okazja, by w jed-
nym miejscu i czasie spotkać się 

ze wspaniałymi współczesnymi 
artystami i ich dziełami. Suk-
ces poprzedniej wystawy, któ-
rą miałam zaszczyt promować 
uświadomił mi, jak potrzebne 
są spotkania blisko sztuki. Tym 
razem zapraszam do Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu, gdzie mamy czwartą co 
do wielkości w Polsce kolekcję 
prac mistrza i największy zbiór 
pamiątek po nim. Do naszego 
miasta z całej Polski przyjecha-
li teraz wspaniali współcześni 
artyści. Ich dzieła podziwiamy 
w owianych tajemnicą twórcze-
go geniuszu, pięknych wnętrzach 
Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go. Kto raz wejdzie do miejsca, 
w którym zaklęto piękno i pra-
gnienie jego poszukiwania, ten 
na zawsze pokocha sztukę.

Wśród tych wyjątkowych 
dzieł są też obrazy naszego 
mistrza. Oglądają je pasjonaci 
piękna, znawcy sztuki z Rado-
mia, okolic i całego kraju. Tym 
samym Krzysztof Wiśniewski 
zdobywa coraz większą po-
pularność na arenie krajowej 
i światowej sztuki malarskiej. 
Ten urodzony 15 kwietnia 1960 
roku w Chełmży, od wielu lat 
mieszkający w Lipnie nauczy-
ciel, systematycznie staje wśród 
znanych i cenionych artystów, 
a jego dzieła chcą pokazywać 

kolejne galerie czy muzea.
Wiśniewski ukończył Wy-

dział Sztuk Pięknych na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Malarstwo studiował 
u profesora, artysty plastyka 
Mieczysława Ziomka, zaś rysu-
nek pod kierunkiem Jędrzeja 
Gołasia. Jest członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków 
oddział w Toruniu. Artystycznie 
związany z grupą malarzy upra-
wiających tzw. „Magical Dreams” 
(Magiczny Realizm). W końcu lat 
90. zrzucił z siebie „kostium” 
klasycznego malarstwa pejza-
żowego meandrując, jak sam to 
określa w kierunku „beksizmu”. 
Dość szybko z tego nurtu wy-
szedł i zaczął tworzyć surreali-
styczne kompozycje w duchu 
malarstwa romantycznego. Od 
tego czasu jego obrazy charak-
teryzują się głęboką poetycką 
metaforą.

– Myślę, że malarz powi-
nien malować nie tylko to, co 
przed sobą widzi, lecz to co wi-
dzi w sobie – mówi Krzysztof 
Wiśniewski. – Dlatego w swoich 
obrazach staram się tworzyć 
nieokreśloną, melancholijną tę-
sknotę za odległą przeszłością.

Zauważalne jest to, że Wi-
śniewski często operuje paletą 
barw niebieskich, fioletów, ró-
żów itp. Jego barwa w połącze-
niu z ulubionymi rekwizytami 
ma być barwą zawsze symbo-
liczną.

– Mój kolor niebieski jest 
nie tylko barwą perspektywicz-
ną, barwą nie wdzierającą się 
w głąb lecz pociągającą w dal 
– wyjaśnia Wiśniewski. – Błękit 
w połączeniu z zielenią razem 
stają się duchowe, odnoszą się 
do chwili przeszłości i przyszło-
ści, pasują one do niespokojnej 
tęsknej wrażliwości i samot-
ności. Natomiast szereg figur 
mówiąc najprościej, jest wy-
znacznikiem podkreślającym 
niepewność upływającego czasu 
i swoistej gry ludzkiego losu.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Poznali 
bolesną historię
Uczennica III klasy gimnazjum w Kikole Natalia Żu-
rawska, wzięła udział w ogólnopolskim konkursie 
recytatorskim „W kręgu poezji i prozy łagrowej więź-
niarek KL Ravensbrück” zorganizowanym m. in. przez 
IPN pod patronatem pani Prezydentowej.

Kikół

Po eliminacjach w Gdańsku 
Natalia została finalistką tego 
konkursu. Nagrodą dla wszystkich 
finalistów oraz ich nauczycieli był 
wspólny wyjazd do Niemiec, do 
Miejsca Pamięci KL Ravensbrück 
oraz Berlina w dniach 18-21 maja 
br. Wizyta w obozie, poznanie 
historii więźniarek i spotkanie 
z dziećmi tych, które przeżyły 
koszmar, były wielką lekcją histo-
rii oraz niezapomnianym przeży-
ciem.

Obóz funkcjonował od 1938 
do 1945 roku, został usytuowany 
w lesie, nad jeziorem Schwedt, 
niedaleko kurortu Fürstenberg, 
około 80 kilometrów na północ 
od Berlina. Miasteczko, woda 
i okoliczne lasy to cudowne miej-
sce na relaks, gdyby nie świado-
mość o dramatycznej przeszłości  
tego  miejsca.  Był to obóz kobie-
cy. Wśród ponad 130 tys. kobiet 
i dziewcząt Niemcy uwięzili tam 
ok. 40 tys. Polek (najwięcej ze 
wszystkich nacji) z oddziałów Ar-
mii Krajowej. Były to najczęściej 
młode dziewczęta oraz ich na-
uczycielki.

Do obozu trafiły  m. in. 
uczestniczki Powstania Warszaw-
skiego, a masowe egzekucje prze-
prowadzano głównie właśnie na 
polskich uczestniczkach ruchu 
oporu i Żydówkach. W Ravens-
brück przetrzymywano m. in. 
znaną aktorkę, Zofię Rysiównę 
i przyjaciółkę papieża Jana Paw-
ła II, dr Wandę Półtawską. We 
wrześniu 1942 r. zostały tam tak-
że rozstrzelane w tzw. Szczelinie 
– mama i siostra bpa seniora na-
szej diecezji – Bronisława Dem-
bowskiego. Obóz przeżyło 8 tys. 

Polek.
– Dziś w budynkach dozor-

czyń znajduje się schronisko mło-
dzieżowe, a po jeziorze, które jest 
wielką zbiorową mogiłą, pływają 
żaglówki. Niemcy nie są wyraź-
nie zadowoleni z wizyt Polaków 
w tym miejscu, którzy mimo to 
tłumnie przyjeżdżają, składają 
kwiaty i palą znicze pod pomni-
kiem nad jeziorem i w miejscu 
egzekucji oraz pilnują tego miej-
sca przed zapomnieniem i fał-
szowaniem historii – relacjonuje 
Renata Kilanowska z kikolskiego 
gimnazjum.

W miejscowym biurze inf. tu-
rystycznej znajduje się tylko jed-
na broszurka o obozie w języku 
polskim, a w salach wystawowych 
muzeum nie można już znaleźć 
ani słowa po polsku, przewodni-
kiem polskojęzycznym muzeum 
także nie dysponuje.

– Wyjazd pokonkursowy zo-
stał bardzo dobrze zorganizowany 
przez oddział IPN w Katowicach. 
Stał się okazją do poznania wie-
lu wyjątkowych osób, zawiązania 
przyjaźni, ale przede wszystkim 
poznania prawdy o nazistowskim 
obozie koncentracyjnym i zagłady 
KL Ravensbrück. Uczniowie zwie-
dzali także Berlin, gdzie zostali 
bardzo gościnnie przyjęci przez 
Polonię i wzięli udział w mszy św. 
– dodaje nauczycielka z Kikoła.

Na pewno ten wyjazd w ja-
kimś stopniu zmienił wszystkich 
uczestników i pozostanie nieza-
pomniany… O tym, jak głęboko 
i dojrzale przeżyła go młodzież, 
świadczy chociażby wiersz napi-
sany przez Natalię.

(ak), fot. nadesłane

AD VOCEM

W 482 numerze CLI z 7 czerwca 2018 r. w artykule pt.: „Świetlica ważniejsza od życia?” podaliśmy błędnie, że w bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewie mieszka lokator. Osoba, o której mowa wykupiła mieszkanie na własność 
i jest prawowitym właścicielem części budynku. Za nieścisłość przepraszam.

Andrzej Korpalski
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Niskie bezrobocie

Stopa bezrobocia w maju spadła w porównaniu z poprzednim 
miesiącem o 0,2 proc. – do 6,1 proc., szacuje resort rodziny, 
pracy i polityki społecznej. Spadek, od 0,2 do 0,6 proc., od-
notowano we wszystkich województwach. Najbardziej liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się w warmińsko-mazurskim (o 5,7 
proc.), opolskim (o 5,5 proc) i zachodniopomorskim (o 5 proc.). 
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 
zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 
140,4 tys.

Będzie opłata emisyjna od paliw

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął nowelę 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Zgodnie z tą propozycją, opłata emisyjna od pa-

liw wyniesie 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa. 

Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodo-

wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, a w 15 proc. – do Funduszu Niskoemisyj-

nego Transportu. Przepisy skrytykowała opozycja 

sugerując, że to nowy, ukryty podatek. Nowe pra-

wo pozwoli też miastom pobierać 2,5 zł/h za wjazd 

do strefy czystego transportu. Opłata będzie obo-

wiązywać w godz. 9-17. 

Fundusz alimentacyjny 
– wyższe kryterium dochodowe

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opiniuje pro-
jekt, zgodnie z którym do 800 zł zwiększy się kryterium 
dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego. Obecnie kryterium to jest ustalone na 
poziomie 725 zł. Ministerstwo szacuje, że na zmianach 
może skorzystać nawet 60 tys. dzieci. Nowe przepisy 
miałyby obowiązywać od października 2019 roku. Koszt 

ich wprowadzenia to 77 mln zł w 2019 i ok. 260 mln zł 
w 2020 roku. 

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich
Posłowie PiS przygotowali projekt noweli-zacji prawa łowieckiego. Zgodnie z nim, to nie sołtys, ale przedstawiciel wojewódz-kiego ośrodka doradztwa rolniczego będzie członkiem zespołu szacującego szkody ło-wieckie. Zmieni się też miejsce składania wniosku o szacowanie szkód. Nie będzie to gmina, lecz zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego. Projekt wpłynął do Sejmu RP i czeka na pierwsze czytanie.  

Nowy termin obliczania dywersy� kacji upraw 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje, że 1 czerw-
ca zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersy� kacji upraw. 
W związku z tym, przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania 
udziału różnych upraw – z 15 maja na 1 czerwca – i zakończenia – 
z 15 lipca na 31 lipca. ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legi-
slacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersy� kacji 
upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu 
w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych ob-
ciążeń, bo nie ingeruje w proces produkcji rolnej.

Wysokie kary za manipulowanie 

Sejm przyjął nową ustawę o tachografach. Za 
podłączenie do tachografu (urządzenia kon-
trolującego czas pracy kierowcy ciężarówki 
lub autokaru) oprogramowania do przerabia-
nia danych ma grozić maksymalnie kara 15 tys. 
zł. Ustawa wprowadza ponadto zakaz reklamy 
i sprzedaży tego rodzaju urządzeń. Za złamanie 
zakazu będzie grozić kara grzywny, ogranicze-
nia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. 

Wsparcie dla zadłużonych rolników 

Rząd przyjął program wsparcia dla prawie 2 tys. rolników, któ-
rzy mają problem ze spłatą kredytów z powodu szkód wywołanych 
zjawiskami atmosferycznymi czy kryzysami na rynku. Wsparcie ma 
zostać skierowane do osób, które prowadziły działalność rolniczą 
przez co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsłu-
gi zadłużenia. Przewidziano cztery formy pomocy: udzielanie przez 
ARiMR dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restruktu-
ryzacyjnych; udzielanie przez ARiMR pożyczek na spłatę zadłużenia 
podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trud-
nej sytuacji ekonomicznej; udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych 
oraz przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rol-
ne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
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Ostatki w kwalifikowanym
DOPŁATY  Do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de mini-
mis w rolnictwie

Wnioski można składać 
w biurach powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 25 maja weszło w życie 
tzw. RODO, czyli rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych. 
W związku z tym obowiązuje 
nowy wzór wniosku. Jest on do-
stępny na stronie internetowej 
ARiMR oraz w biurach powia-
towych. Dokument nieznacznie 
różni się od poprzedniego. Doszły Dopłaty obejmują m.in. ziemniaki

nowe rubryki dotyczące wykorzy-
stywania danych osobowych. 

Stawka dopłaty zostanie 
określona do 30 września przez 
rząd. Dopłatami z tytułu zuży-
tego do siewu lub sadzenia ma-
teriału siewnego kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany obejmuje 
się zboża (jęczmień, owies (nagi, 
szorstki, zwyczajny), pszenica 
(twarda, zwyczajna), pszenżyto, 
żyto), rośliny strączkowe (bobik, 

groch siewny (odmiany roślin rol-
niczych), łubin (biały, wąskolistny, 
żółty), soja, wyka siewna) oraz 
ziemniaki. 

Całkowita kwota pomocy 
de minimis przyznana jednemu 
producentowi rolnemu nie może 
przekroczyć wysokości 15 000 
euro w okresie trzech lat podat-
kowych (obrotowych). 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Mechanizacja

Cichy i elektryczny
Ta maszyna jest inna od wszystkich. Nie słychać jej na 
drodze, a „tankujemy” ją w gniazdku.

Fendt e100 Vario to traktor 
o napędzie elektrycznym. Posiada 
68-konny silnik zasilany z prądem 
z baterii litowo-jonowej. Pozwala 
to przepracować na pełnym aku-
mulatorze kilka godzin. Ładowa-
nie jest proste i zajmuje około 
godziny. Zasilanie odbywa się przy 

pomocy gniazda CEE - dostępnego 
w każdym gospodarstwie. Mimo 
elektrycznego silnika, maszyna 
nie różni się wiele od traktorów 
na paliwa płynne. To, co rzuca się 
w oczy, to oczywiście brak ko-
mina oraz układu wydechowego 
i paliwowego. W ich miejsce za-

montowano baterię. 
Oszczędności są takie, że rol-

nik nie wydaje nic na olej i inne 
rzeczy związane z użytkowaniem 
silników spalinowych. 

Traktor trafił do ograniczonej 
sprzedaży. Początkowo w okoli-
cach fabryki Fendta, by sprawdzić 
jak sprawuje się w realnych wa-
runkach. Maszyna robi wrażenie 
m.in. cichym trybem pracy. By-
łaby prawie zupełnie bezgłośna, 
gdyby nie charakterystyczne opo-
ny, które muszą posiadać typowo 
traktorowy bieżnik. 

(pw)

Kontrole

Nowe terminy kontroli 
Dywersyfikacja upraw to jeden z wymogów stawianych rolnikom. Niebawem 
zmieni się okres obliczania udziału upraw oraz okres kontroli. 

Do tej pory dywersyfikację 
obliczano między 15 maja a 15 lip-
ca. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmienił ten termin i obecnie 
przypada on na okres od 1 czerw-
ca do 31 lipca. W tym czasie do 
rolnika może przybyć kontrola, 
która sprawdzi, czy w gospodar-
stwie rośliny zajmują wymagany 
odsetek powierzchni gruntów or-
nych. Jeśli kontrola stawi się na 
miejscu już po żniwach, wówczas 

dywersyfikację ocenia się na pod-
stawie pozostałości żniwnych. 
Dzieje się tak nawet po zaoraniu 
uprawy. 

Praktyka dywersyfikacji 
upraw polega na utrzymaniu od-
powiedniej liczby i powierzchni 
upraw na gruntach ornych w go-
spodarstwie rolnym w danym 
roku. W przypadku gospodarstw 
od 10 do 30 ha wymagane są mi-
nimum dwie różne uprawy na 

gruntach ornych, w tym uprawa 
główna nie powinna zajmować 
więcej niż 75 proc. gruntów or-
nych. Powyżej 30 hektarów wy-
magane są minimum 3 uprawy na 
gruntach ornych; w tym uprawa 
główna nie może zajmować wię-
cej niż 75 proc. gruntów ornych, 
a dwie uprawy główne łącznie 
nie mogą zajmować więcej niż  
95 proc. gruntów ornych.

(pw)

KRUS

Pomocnik ubezpieczony
Pomocnik rolnika – ta forma zatrudnienia została wprowadzona 18 maja. Rolnik 
musi teraz pamiętać o zgłoszeniu pracownika do KRUS-u.

Praca pomocnika oparta jest 
o umowę o pomocy przy zbiorach. 
Umowa taka trwa 120 dni. Obo-
wiązkiem rolnika jest zgłoszenie 
pomocnika w ciągu 7 dni od mo-
mentu zawarcia umowy do KRU-
S-u. Ubezpieczony w ten sposób 
uzyskuje ubezpieczenie wypad-
kowe, chorobowe i macierzyńskie 
w zakresie ograniczonym do świad-
czeń z tytułu wypadku przy pracy 

rolniczej oraz ubezpieczenie zdro-
wotne. To drugie dotyczy jednak 
tylko pomocnika, a nie członków 
jego rodziny. Zgodnie z obowią-
zującymi stawkami, składka zdro-
wotna wyniesie 142 zł, natomiast 
wypadkowa 42 zł.

Nie wszystkie czynności wyko-
nywane w gospodarstwie rolnym 
mogą być objęte umową o pomocy 
przy zbiorach. Pomoc dotyczy je-

dynie ściśle określonej grupy pro-
duktów rolnych. 

Bardzo ważne jest to, że nowa 
forma umowy nie jest związana 
z przepisami dotyczącymi stawek 
godzinowych oraz minimalnego 
wynagrodzenia. Mówiąc w skrócie 
strony, czyli rolnik i jego pomocnik, 
uzgadniają stawkę godzinową lub 
jednostkową między sobą. 

(pw)

Kolejna Dni Pola
Już 16 i 17 czerwca w Grubnie nieopodal Chełmna od-
będzie się impreza rolnicza pod nazwą Dni Pola. 

Zaproszenie

Dni Pola są co roku organizo-
wane przez Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
oddział w Przysieku. Tegoroczna 
edycja będzie już 22. 

W Grubnie na obszarze kilku 
hektarów znajdują się poletka, 
na których zasiano około 250 od-
mian zbóż, kukurydzy, rzepaku, 
ziemniaka, roślin strączkowych 
i pastewnych. Kolekcja odmian 
dostępna jest dla zwiedzających 
aż do zbiorów, a w sezonie we-

getacyjnym odbywają się semi-
naria i warsztaty polowe. 

Podczas Dni Pola dostęp-
ne będą także wystawowe eg-
zemplarze maszyn rolniczych 
oraz kiermasz roślin ozdobnych 
i owocowych. W wystawie rolni-
czej co roku uczestniczy około 
200 firm, a Grubno odwiedza 
ok. 20 tys. osób. Zarówno wstęp, 
jak i miejsce na parkingu są bez-
płatne. 

(pw), fot. ilustracyjne

Sądne dni systemu
Pod koniec okresu składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie aplikacja do ich wypełniania przecho-
dzi największą próbę.

Dopłaty

Aplikacja nie działa przez całą 
dobę i siedem dni w tygodniu. 
Potrzebne są przerwy na jej kon-
serwację i usprawnienie. Rolni-
kom zależy jednak na czasie, więc 
samorząd rolniczy zwrócił się do 
ARiMR o skrócenie przerw konser-
watorskich. Agencja przychyliła się 
do tego wniosku i organiczyła wy-
łączenia aplikacji do trzech okienek 
w tygodniu: we wtorki od 22.00 
do 2.00, w czwartek od 22.00 do 
2.00 oraz w niedzielę od 22.00do 
5.00. ARiMR zastrzega jednak, 

że powyższe przerwy mogą ulec 
wydłużeniu w zależności od ilości 
wdrożenia zmian, które będą się 
odbywać w danym dniu. O zmia-
nach w dostępności eWniosekPlus 
ARiMR, tak jak dotychczas, infor-
muje na bieżąco na stronie www.
arimr.gov.pl.

Czas na wypełnienie dekla-
racji mija 15 czerwca. Następnym 
razem warto jednak nie czekać na 
ostatnią chwilę i składać wnioski 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

(pw)
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Kilka pytań o… lokale socjalne
ADWOKAT RADZI  Czym jest lokal socjalny i na jakich zasadach można go uzyskać – o tym w dzisiejszym 
odcinku naszego cyklu

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowa-
dząca Kancelarię Adwokacką 
w Wąbrzeźnie (ulica Wolności 4, 
tel. 663 018 891), w formie przy-
stępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. 

– Czym jest lokal socjal-
ny?

– Jest to lokal, który gmina 
jest zobowiązana przyznać oso-
bom, których nie stać na samo-
dzielne wynajęcie mieszkania. 

– Na jakich zasadach moż-
na taki lokal uzyskać?

– Są dwie możliwości uzy-

skania lokalu socjalnego. Jed-
na związana jest ze złożeniem 
stosownego wniosku do gminy 
i wykazaniem swojej trudnej sy-
tuacji materialnej. Poszczególne 
gminy mają własne wewnętrzne 
uregulowania, które określają 
progi dochodowe umożliwiają-
ce otrzymanie takiego lokalu. 
Z praktyki wiadomo, że oczeki-
wanie na tego typu lokal trwa 
jednak najdłużej, dlatego że 
znacznie więcej mieszkań po-
chodzących z zasobów gminy 
przyznawanych jest osobom, 
które uzyskują go w drugi spo-
sób, tzn. po przyznaniu takiego 

lokalu przez sąd. 
– Kiedy sąd może przy-

znać taki lokal?
– O przyznaniu lokalu so-

cjalnego sąd decyduje, niezależ-
nie od wniosku strony, w każdej 
sprawie o eksmisję. Z praktyki 
wiem, że lokale te przyznawane 
są dosyć często, ale też wynika 
to z tego, że najczęściej eksmi-
towane są osoby w trudnej sy-
tuacji materialnej.

– Kiedy sąd musi obowiąz-
kowo przyznać lokal socjalny?

– Takich przypadków jest 
kilka, dotyczą one m. in. kobiet 
w ciąży, małoletnich, obłożnie 

chorych czy osób bezrobot-
nych. Co jednak najważniejsze, 
od wielu lat obowiązek przy-
znania lokalu socjalnego wystę-
puje tylko wtedy, gdy eksmisja 
następuje z lokalu gminnego. 
W przypadku eksmisji z lokali 
prywatnych obowiązku takiego 
nie ma, chyba że umowa najmu 
zawarta była wcześniej, kilkana-
ście lat temu, kiedy to zmieniały 
się przepisy, o których mówimy. 
Tu jednak każdorazowo należy 
poczynić dokładne ustalenia.

– Co daje przyznanie loka-
lu socjalnego w wyroku eks-
misyjnym?

– Osoby eksmitowane uzy-
skują wtedy prawo do zajmowa-
nia lokalu, z którego ma nastą-
pić eksmisja do momentu, kiedy 
gmina zaoferuje im lokal socjal-
ny. Niestety, osoby eksmitowane 
z reguły nie płacą właścicielowi 
czynszu najmu czy opłat eksplo-
atacyjnych, a okres oczekiwania 
na przyznanie lokalu socjalnego 
wynosi zazwyczaj kilka lat.

– Czy oznacza to, że wła-
ściciele mieszkań na wynajem 
przez wiele lat są pokrzyw-
dzeni tego typu orzeczeniami 

sądów?
– Nie, z mojego doświad-

czenia w tego typu sprawach 
wynika, że interesy tych osób 
można bardzo dobrze zabezpie-
czyć, o ile wiedzą one, z jakimi 
roszczeniami należy wystą-
pić. Za cały okres przebywa-
nia w mieszkaniu osób, wobec 
których sąd orzekł eksmisję, 
można uzyskać odszkodowanie 
bezpośrednio od gminy. Sprawy 
takie nie są jednak oczywiste, 
wymagają przedstawienie spe-
cyficznego rodzaju dowodów, 
ale nieraz udaje się uzyskać dla 
takiej osoby (właściciela miesz-
kania) kilkanaście lub kilkadzie-
siąt tysięcy złotych odszkodo-
wania, szczególnie, gdy dotyczy 
to długiego okresu, w którym 
nie przyznano eksmitowanym 
lokalu socjalnego, a mieszkanie 
miało dużą powierzchnię lub 
było położone w atrakcyjnym 
miejscu. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Prawo

Twoje dane – Ty decydujesz
Kto z nas nie odebrał telefonu, w którym sprzedawca przekonywał, że ma dla 
nas ofertę życia? Zastanawialiście się kiedyś, skąd wszystkie te firmy mają nasze 
dane? Czy RODO ma na to receptę? 

– Siedzisz na ważnym spo-
tkaniu, prowadzisz samochód 
albo spędzasz czas z rodziną. 
Dzwoni telefon. Wychodzisz 
więc ze spotkania, zatrzymujesz 
samochód albo przerywasz swo-
ją wolną chwilę. Odbierasz. Oka-
zuje się, że dzwoni sprzedawca 
z ofertą garnków, pościeli, cze-

gokolwiek, o co nie prosiłeś, 
czego nie zamawiałeś. Szybko 
kończysz tego typu rozmowę. 
Znajoma scena? – pyta w naj-
nowszym odcinku „Oto RODO” 
Jakub Płodzich z Ministerstwa 
Cyfryzacji. – RODO to zmieni – 
dodaje. 

Jak? Chcesz wiedzieć wię-

cej - obejrzyj https://youtu.be
/73cHR1Qe6dY

Po pierwsze, od 25 maja 
każdy z nas ma prawo do by-
cia zapomnianym, czyli prawo 
do zażądania usunięcia wszyst-
kich naszych danych osobowych 
z wszystkich miejsc, w których 
są przechowywane. Firmy, od 

których tego zażądamy będą 
musiały zrobić to niezwłocznie 
(uwaga: będą mogły odmówić 
usunięcia, jeśli narażają się na 
przyszłe ewentualne roszcze-
nia). Po drugie, to my jesteśmy 
jedynymi dysponentami na-
szych danych. – I tylko my mo-
żemy robić z tymi danymi co 
chcemy – mówi Jakub Płodzich.

Od wejścia w życie RODO 
żadna firma nie może handlować 
naszymi danymi, ani przeka-
zywać ich innym przedsiębior-
stwom bez podstawy prawnej. 
– Wszyscy zatem odczujemy 
RODO chociażby w dużo mniej-
szej liczbie telefonów, które 

marnują nasz czas – tłumaczy 
ekspert Ministerstwa Cyfryzacji.

Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO), które weszło 
w życie 25 maja 2018 r., swo-
im zastosowaniem obejmuje 
wszystkie podmioty prywatne 
i publiczne, które przetwarza-
ją dane osobowe i w praktyce 
większość procesów przetwa-
rzania danych. Główny cel refor-
my to lepsza ochrona naszych 
danych, ale i uwrażliwienie na 
to, że dane osobowe powinny 
być dobrze zabezpieczone.

Ministerstwo Cyfryzacji
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Muzyka

Powrót marzyciela
8 czerwca z nowym albumem „Miłość. Strona B.” 
wrócił Leski, jeden z najciekawszych artystów mło-
dego pokolenia na polskiej scenie muzycznej.

 Lipno
 21 czerwca przy hali PUK w Lipnie mieszkańcy będą mogli oficjal-

nie powitać lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. 
Początek 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”.

 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zor-
ganizowany festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chciałyby 
zaprezentować się przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części 
konkursowej, mogą nadsyłać zgłoszenia. Formularz jest dostępny na 
stronie www.zielonalipa.pl. Festiwal jest dofinansowany przez urząd 
marszałkowski.

 Golub-Dobrzyń
 25 i 26 czerwca o 19.00 w domu kultury planowana jest premiera spek-

taklu „Cienie”. Bilety kosztują 10 zł i są do nabycia w sekretariacie. Szczegóły 
pod nr. tel. 56 683 24  08.

 Wąbrzeźno
 15 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do udziału 

w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki”. 
Spotkanie 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. 

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości 
na wąbrzeskim rynku. A wszystko to za sprawą Wystawy Zabytkowych 
Pojazdów„18+”, organizowanej już po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kul-
tury. Wszyscy właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Or-
ganizacyjnym WDK do 16 lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. Zapisy oraz bliższe in-
formacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 6881727, wew. 24 lub drogą 
mailową na adres: animacja@wdkwabrzezno.pl.

 Rypin
 20 czerwca o godz. 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP 

w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu 
Filmowego oraz projekcja filmu „Czas mroku” z 2017 r. w reżyserii Joe Wrigh-
ta. W roli głównej Gary Oldman jako Winston Churchill. Kreacja nagrodzona 
tegorocznym Oscarem w kategorii: najlepszy aktor pierwszoplanowy. Maj 
1940 roku. Rząd Chamberlaina podaje się do dymisji. Jego następca Win-
ston Churchill jawi się jako sarkastyczny i apodyktyczny polityk, który wielu 
wydawał się skończony. Mamrocze, popala cygaro za cygarem, whisky pije 
już do śniadania. Ale Joe Wright pozwala nam dostrzec w tej postaci nie tylko 
człowieka, który na przestrzeni nadchodzących kilku tygodni dojrzeje do roli 
przywódcy, ale wręcz zbawcę Europy. Wstęp wolny.

 W poniedziałek 25 czerwca o 17.00, przy okazji dni miasta, gościem 
rypińskiej książnicy będzie Wojciech Waglewski – muzyk, lider zespołu 
Voo Voo. Waglewski odwiedzi Rypin w związku z wydaną w ubiegłym roku 
książką „Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe”. Z muzykiem rozmawiał 
Wojciech Bonowicz, poeta i publicysta, kilkukrotnie nominowany do Nagrody 
Nike, autor wywiadów m.in. z Janiną Ochojską czy ks. Michałem Hellerem. 
Organizatorzy przygotowali także inne atrakcje. W weekend zagra legenda 
polskiej muzyki – Lady Pank.

 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie zagrają 
rockowe kapele w ramach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”. Gwiazdą 
wieczoru będzie Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej Góry. Wykonuje muzykę 
z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Grupa wylansowała takie przeboje 
jak: „Piosenka dla zapowietrzonego” czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się 
album „Rozpaczliwie wolny”, w którym muzycy wykorzystali teksty Edwarda 
Stachury. Dorobek Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 roku. 

 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 ponad-
gimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmo-
wania. 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. Do zdobycia nagrody finansowe i rzeczowe.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wakacje z gwiazdami
MUZYKA  W czerwcu, lipcu i sierpniu w Toruniu, w ramach 
cyklu „Koncerty Pod Gwiazdami”, wystąpią: Tymon Tymański, 
Grupa MoCarta, Leski, Krzysztof Cugowski i Kasia Kowalska. 
Już wkrótce u nas do wygrania bilety na te wydarzenia

Płyta zawiera jedenaście 
autorskich utworów, opowiada-
jących o zakrętach, pułapkach 
i krawędziach miłości. „Miłość. 
Strona B.” jest opowieścią face-
ta, który nie boi się marzyć, ale 
też mocno stąpa po ziemi. Inspi-

ruje go codzienność, bo to w niej 
dzieją się najciekawsze i najbar-
dziej emocjonujące rzeczy.

– Nigdy wcześniej nie byłem 
tak dosłowny, jak na tej płycie. 
Są na niej zawarte emocje, któ-
re chciałem zachować w tek-

stach w nienaruszonym stanie. 
Starałem się też połączyć dwa 
światy: ten, w którym żyję obec-
nie – dynamiczny i zasysający 
nadmiarem zdarzeń generowa-
nych m.in. przez technologię, ze 
światem, w którym dorastałem 
i w którym operowało się takimi 
pojęciami jak strona A czy stro-
na B. Okazuje się, że pomimo 
tego pędzącego rozwoju, gene-
rującego każdego dnia miliony 
bodźców i niezwykłych atrakcji, 
tamten świat jest mi wciąż bliski 
i jest dla mnie niezwykle waż-
nym doświadczeniem – mówi 
Leski.

W nagraniu płyty zostały 
wykorzystane analogowe syn-
tezatory z lat 80. oraz kultowe 
automaty perkusyjne. Nie bra-
kuje także instrumentów aku-
stycznych, takich jak fisharmo-
nia czy sansula. Album promuje 
singiel „Skowyt”. Producentem 
płyty jest Marcin Bors. Zarówno 
w warstwie tekstowej, jak i mu-
zycznej jest to album bardziej 
odważny i otwarty na ekspery-
menty. Więcej na nim elektroni-
ki i chrapowatych gitar. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne

Organizatorem cyklu jest 
Centrum Kultury Dwór Artusa 
w Toruniu.

– Astrologowie twierdzą, że 
gwiazdy mówią. My w Dworze Ar-
tusa wiemy, że nie tylko mówią, 
ale przede wszystkim śpiewają. 
I to podczas „Koncertów pod 
Gwiazdami”, festiwalu który po 
raz kolejny w lipcu i sierpniu wy-
pełni Toruń – tłumaczy Łukasz 
Wudarski, dyrektor Centrum Kul-
tury Dwór Artusa. – Jak zwykle, 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Satyrycznie uwodzić nas będą 
Piotr Bukartyk i Grupa Mozarta, 
za sprawą piosenek The Beatles 
w czasy hippisów przeniesie nas 
Tymon Tymański, a wielkie hity 
nie tylko Budki Suflera zaśpiewa 
jeden z najmocniejszych głosów 
polskiego rocka – Krzysztof Cu-
gowski. Będą też premierowe 
koncerty Leskiego i Kasi Kowal-
skiej, podczas których usłyszy-
my zupełnie nowy materiał mu-
zyczny. Nowością festiwalu będą 
audiofilskie pokazy koncertów 
gwiazd światowej sceny muzyki 
rozrywkowej. Zaprezentujemy 
je na high-endowym sprzęcie, 
jakim dysponuje Artus Cinema. 
Będzie się działo!

Pierwszy koncert już 23 
czerwca. O 20.45 na Rynku Sta-

romiejskim wystąpi Piotr Bu-
kartyk z zespołem. To poeta 
o duszy rockmana, który two-
rzy od ponad 40 lat. W Toruniu 
nie zabraknie takich przebojów 
jak: „Kup sobie psa”,  „Niestety 
trzeba mieć ambicję”, „O przy-
jaźni” czy  „W środku miasta” 
z jego najnowszej płyty „Ja, wol-
ny człowiek”. 

1 lipca o 21.00 w Sali Wielkiej 
Dworu Artusa wystąpi Tymon 
Tymański. Muzyk jest znany 
przede wszystkim z występów  
w jazzowym zespole Miłość oraz 
z solowej twórczości. Tym ra-
zem Tymański zaśpiewa utwory 
legendarnej grupy The Beatles, 
rzecz jasna, w nowych aranża-
cjach. Bilety w regularnej cenie 
kosztują 20 (ulgowy) i 25 zł.  

W czwartek 5 lipca w Amfite-
atrze Muzeum Etnograficznego 
Grupa MoCarta połączy muzykę 
z humorem. Artyści przyjadą do 
Torunia z programem zatytuło-
wanym „Ale CZAD!, czyli podró-
że Grupy MoCarta”. Tradycyjnie, 
dominować będzie muzyka kla-
syczna, okraszona kulturalnym 
żartem. Wejściówki w cenie: 
60 i 70 zł. Początek koncertu 
o 21.00. 

W niedzielę 15 lipca o 21.00 
w tym samym miejscu wystą-

pi Leski. Artysta zadebiutował 
w 2015 roku albumem „Splot”. 
Kilka dni temu ukazał się jego 
drugi krążek „Miłość. Strona B.”. 
Muzyk wykonuje tzw. alterna-
tywny pop. Bilety: 25/30 zł. 

Muzyczny lipiec zakończy się 
koncertem Krzysztofa Cugow-
skiego, legendy znanej z formacji 
Budka Suflera. Wokalista pojawi 
się na scenie amfiteatru w piątek 
27 lipca o 21.00 z programem pt. 
„Sen o dolinie”. Wykona swoje 
największe przeboje z ponad 40-
letniej kariery artystycznej. Wej-
ściówki kosztują 60 i 65 zł. 

Na zakończenie tegorocznej 
edycji „Koncertów Pod Gwiazda-
mi” w sobotę 4 sierpnia, także 
w amfiteatrze, zaśpiewa Kasia 
Kowalska. Będzie to szczególne 
wydarzenie, bo artystka obcho-
dzi w tym roku 25-lecie działal-
ności artystycznej, wydaje także 
nowy album, promowany sin-
glem „Alannah”. W Toruniu usły-
szymy też takie przeboje jak: 
„Coś optymistycznego” czy „An-
tidotum”. Bilety: 65 i 60 zł. 

Wkrótce ogłosimy konkursy, 
w których będzie można wygrać 
bezpłatne wejściówki na te wy-
darzenia. Szczegóły w kolejnych 
wydaniach naszego tygodnika! 

(ToB)





Czwartek, 14 czerwca 2018

13:55 Elif

05:55 Elif odc. 263 - serial  
06:50 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 2 - serial  
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Skradzione serce 
 odc. 20 s. 4 - komedia 
10:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 18 
10:35 Polski grill odc. 12 
11:05 Doktor Quinn odc. 14 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 To się opłaca - magazyn 
12:55 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 3 - serial 
13:55 Elif odc. 264 - serial 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm! - magazyn
15:30 Fascynujące miejsca 
 odc. 9 - serial 
15:45 Trzecia połowa - serial 
16:00 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:45 Rosja - Arabia Saudyjska 
 - piłka nożna  
19:20 Trzecia połowa - serial 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 200 s. 16 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:20 Sekundy, które zmieniły życie - 
dokumentalny 
22:45 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 - magazyn 
23:25 Ocaleni odc. 12 - talk show

05:20 Ukryta prawda odc. 253 - serial 

06:25 Szpital odc. 335 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 54 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 610 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 55 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 509 - serial 

14:55 Szpital odc. 336 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 4 - serial 

17:55 Dr House odc. 14 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 611 - serial 

20:00 Zmiana pasa - sensacyjny 

22:10 Lucyfer odc. 15 s. 2 - serial 

23:10 Córka generała - sensacyjny 

01:40 Moc magii odc. 159

06:00 Detektywi w akcji 

 odc. 122 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 1 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 29 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 30 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 2 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 169 

15:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 172 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 173 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 372 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 373 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 164 - serial 

21:05 Szyfry wojny - wojenny 

23:55 Wall Street - dramat

06:00 To moje życie! odc. 311 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 78 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 382 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 383 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
20:00 Wybuchowa para 
 - komedia sensacyjna 
21:55 Agenci bardzo specjalni 
 - komedia kryminalna 
00:05 Życie - komedia kryminalna

08:00 Dezerterzy - publicystyczny 

08:35 Informacje kulturalne 

08:50 Narodziny - animowany 

09:10 Barwy ochronne - dramat 

11:00 Janka odc. 7 - serial 

11:40 Janka odc. 8 - serial 

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1297 

12:40 Mała Apokalipsa - dramat 

14:40 Głos - obyczajowy 

15:55 Spotkanie z Aleksandrem 

 Bardinim - rozmowa

17:05 The Exploding Girl - dramat 

18:30 Ród Gąsieniców odc. 4 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1305 

20:00 Marzenia o karierze 

 - komedia muzyczna 

21:40 Scena klasyczna odc. 24, Recital 

22:30 Dziennik fi lozofa odc. 158 

22:40 Nic śmiesznego - komediodramat 

00:25 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 65 - dokumentalny 

00:50 Mini wykłady o maxi sprawach 

 odc. 1

06:50 Był taki dzień odc. 593 - - felieton 
06:55 Po całym ciele - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 18,  
08:35 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 5,  
09:10 Korona królów odc. 55 - serial 
09:40 Korona królów odc. 56 - serial 
10:15 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 12,  
10:40 Podróże z historią odc. 1 s. 1,  
11:15 Flesz historii Magazyn 
11:35 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 1 - serial  
12:05 Sopocianie. Czas nadziei 
 - dokumentalny  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 107,   
13:55 Sensacje XX wieku odc. 108,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 91 - serial 
15:05 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2- dokumentalny  
16:10 Ostatni partyzant 
 Rzeczypospolitej - dokumentalny 
17:15 Taśmy bezpieki 
 odc. 1, - dokumentalny 
17:45 Bodo odc. 2 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 109,  
19:20 Sensacje XX wieku odc. 110,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial 
21:35 Korona królów odc. 57 - serial
22:05 Korona królów odc. 58 - serial
22:40 Spór o historię odc. 21,  
23:15 Miasto Gniewu odc. 1 - serial 
23:55 Miasto Gniewu odc. 2 - serial 
00:35 Tulipan odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie Magazyn 
 poradnikowy  
09:20 Nadzieja nigdy nie umiera 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Misjonarze Afryki 
 - Ojcowie Biali odc. 2,  
11:50 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 15, - dokumentalny 
13:40 Zofi a Czeska - błogosławiona na 
 nasze czasy odc. 4 - serial 
14:00 Póki nadzieja - dokumentalny 
15:15 Ziemia Święta - ziemia bez 
 chrześcian - reportaż 
15:45 Święty na każdy dzień   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Porady medyczne Bonifratrów  
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
17:05 Subukia - Narodowe Sanktuarium 
 Maryjne w Kenii - reportaż 
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 14 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin 
 i jego muzyka odc. 4

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 638 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 14 s. 2,  
07:20 Na sygnale odc. 77 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie - magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra magazyn 
11:25 Trzecia połowa odc. 13 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 153 - serial 
13:55 Alternatywy 4 odc. 4 - serial 
14:55 Postaw na milion  
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 28 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 105 s. 5 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 77 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
20:40 Trzecia połowa odc. 12 - serial 
21:05 Trzecia połowa odc. 13 - serial 
21:35 Deutschland 83 odc. 7 - serial 
22:30 Deutschland 83 odc. 8 - serial 
23:30 Huzar - obyczajowy

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2271 

10:55 Ukryta prawda odc. 558 - serial  

12:00 Szkoła odc. 300 - serial  

13:00 Szpital odc. 444 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 2 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 301 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 559 - serial 

18:00 Szpital odc. 445 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5341 

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2696 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 70,  

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 15 

22:30 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

00:45 Non-Stop - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Trudne sprawy odc. 701 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 508 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 509 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 56 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 829 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 180 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 747 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 3 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 792 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3651 

16:40 Gliniarze odc. 122 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 4 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 7 - serial 

20:10 To tylko seks 

 - komedia romantyczna 

22:30 To Twoja wina odc. 2 - serial 

23:35 Papierowe miasta - melodramat

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Janka 13:30 Sensacje XX wieku

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

Tajny agent Roy Miller czeka na samolot do Bostonu. 
Na lotnisku wpada mu w oko atrakcyjna blondynka 
June Havens. Ofi cer FBI śledzi każdy ruch Millera 
i jasnowłosej kobiety.

Jamie poznaje Dylana z Los Angeles, którego 
namawia na przeprowadzkę do Nowego Jorku. 
Szybko się zaprzyjaźniają i, jako wrogowie 
romantycznej miłości, postanawiają spróbować 
związku bez zobowiązań.

„To tylko seks”
(2011r.) Polsat 20:10

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



Piątek, 15 czerwca 2018

13:50 Egipt - Urugwaj

05:55 Elif odc. 264 - serial  
06:50 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 3 - serial  
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rosja - Arabia Saudyjska 
 - piłka nożna  
10:50 Muzeum polskiej 
 piosenki odc. 46 
11:05 Doktor Quinn 
 odc. 15 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 4 
12:50 Planeta lasów odc. 1 - serial 
13:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Egipt - Urugwaj - piłka nożna  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Orły Nawałki odc. 10 - serial 
17:55 Grand Prix CSIO 
 w Sopocie - konkurs skoków  
19:00 Trzecia połowa - serial 
19:05 Pogoda  
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości  
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
19:50 Portugalia - Hiszpania 
 - piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa - serial 
22:15 Alarm! Magazyn reporterów 
22:35 Ekstradycja odc. 1 - serial 
23:45 Penelope - komedia 
01:35 Miasto śmierci - sensacyjny

05:20 Ukryta prawda odc. 254 - serial 

06:25 Szpital odc. 336 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 55 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 611 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 56 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 510 - serial 

14:55 Szpital odc. 337 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 15 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 612 - serial 

20:00 Wyprawa Kon-Tiki - przygodowy 

22:25 Następne 48 godzin 

 - komedia sensacyjna 

00:30 Uprowadzona odc. 3 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 123 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 10 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 11 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 31 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 32 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
13:00 Galileo odc. 692 
14:00 Galileo odc. 693 
15:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 174 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 175 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 373 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial 
20:00 Aligator kontra anakonda 
 - science fi ction 
21:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 161 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 162 - serial 
00:00 Uliczny wojownik - pięść zabójcy 
 - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 312 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 79 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 383 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 384 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
20:00 Połączenie - thriller 
21:55 Maczeta zabija - sensacyjny 
00:00 Pirania 3D - thriller

08:00 Chuligan literacki - publicystyczny 
08:30 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1305 
08:45 Sport i rywalizacja 
 odc. 2 - studyjny 
08:55 Budujemy stadion 
 - krótkometrażowy 
09:00 Ściana emocji - krótkometrażowy 
09:05 Sport i rywalizacja 
 odc. 2 - studyjny 
09:10 Mój mały Everest 
 - krótkometrażowy 
09:20 Sport i rywalizacja 
 odc. 2 - studyjny 
09:25 Triathlon odc. 20, - dokumentalny 
09:45 We dwoje - obyczajowy 
11:00 Janka odc. 9 - serial 
11:40 Janka odc. 10 - serial 
12:20 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1305 
12:35 Chopin i jego Europa 2016 
 - Eric Lu i Szymon 
 Nehring - koncert 
14:35 Antyfonie odc. 1, - publicystyczny 
15:10 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 
16:45 Mur - obyczajowy 
18:15 Videofan odc. 77 - studyjny 
18:40 Ród Gąsieniców odc. 5 - serial
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Z krwi i kości - dramat 
22:10 Szwedzka teoria miłości 
 - dokumentalny 
23:35 Dziennik fi lozofa odc. 159 
23:50 Projekt „Harnasie” - reportaż 
00:40 Marzenia o karierze 
 - komedia muzyczna

06:50 Był taki dzień odc. 594 - - felieton 
07:00 Ostatni partyzant 
 Rzeczypospolitej - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 19,  
08:40 Klasztory polskie 
 odc. 4, - dokumentalny 
09:20 Korona królów odc. 57 - serial 
09:55 Korona królów odc. 58 - serial 
10:25 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 2 - serial  
11:00 Podróże z historią odc. 42 s. 4,  
11:35 Taśmy bezpieki 
 odc. 2 - dokumentalny 
12:05 Publicznie - dokumentalny 
12:40 Juliusz Bursche - mity 
 i świadectwa - reportaż 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:35 Sensacje XX wieku odc. 109,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 110,   
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 25 - serial 
15:05 Dawne światy odc. 1 - serial 
16:10 Klamra - dokumentalny 
17:10 Kraina wina i monastyrów 
 - reportaż 
17:40 Bodo odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 111,  
19:20 Sensacje XX wieku odc. 112,  
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 9, - reportaż 
20:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
21:35 Korona królów odc. 59 - serial
22:05 Korona królów odc. 60 - serial
22:40 Szerokie tory odc. 64,  
23:20 Kazimierz Mikulski - na granicy 
 snu i groteski - dokumentalny 
00:35 Tulipan odc. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 14 s. 2 - 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  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 11 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Filmowe życiorysy  
13:30 Ja głuchy - reportaż 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Misericordia. Głos Boga 
 - dokumentalny 
14:45 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitw a 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 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich 
 odc. 5 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 14 s. 2 - serial  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Uciec z klatki - obyczajowy

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 639 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 12 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 78 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra Magazyn 
11:25 Rodzinka.pl odc. 105 s. 5 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 154 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie - publicystyczny 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 194 
14:55 Postaw na milion  
16:00 Familiada  
16:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:50 Maroko - Iran - piłka nożna  
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
20:05 Pociąg do podróży 
 odc. 2- miniserial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:40 Dobry rok - komediodramat 
22:50 La La Poland odc. 8 
23:40 Eddie - komedia 
01:30 Huzar - obyczajowy

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 35 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2272 

10:55 Ukryta prawda odc. 559 - serial  

12:00 Szkoła odc. 301 - serial  

13:00 Szpital odc. 445 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 3 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 302 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 560 - serial 

18:00 Szpital odc. 446 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5342 

20:00 Pretty Woman 

 - komedia romantyczna 

22:35 Mission: Impossible - sensacyjny 

00:50 Gliniarz z Beverly Hills - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Trudne sprawy odc. 702 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 510 - serial 

09:20 SuperPies odc. 1 poradnikowy 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 57 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 830 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 181 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 748 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 4 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 793 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3652 

16:40 Gliniarze odc. 123 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 5 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 9 - serial 

20:05 Wojna żeńsko-męska - komedia 

22:35 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 1 

23:55 Egzorcyzmy Molly Hartley 

 - horror

07:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:40 Ród Gąsieniców 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 08:50 Malanowski 
i Partnerzy

Rok 1947. Młody norweski naukowiec wyrusza 
razem z pięcioma innymi śmiałkami w rejs na 
tratwie o nazwie Kon-Tiki. Po 101 dniach żeglugi 
docierają do wysp Tuamotu.

Po serii tajemniczych zdarzeń przy życiu pozostaje 
tylko jeden agent CIA z grupy działającej w Europie 
Wschodniej. Obwiniony o zdradę i śmierć kolegów 
musi zdobyć pewną dyskietkę i znaleźć zdrajcę.

„Wyprawa Kon-Tiki”
(2012r.) TVN 7 20:00

„Mission: Impossible”
(1996r.) TVN 22:35



Sobota, 16 czerwca 2018

06:00 Klan

06:00 Klan odc. 3294 
06:30 Sprawa dla reportera   
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie 
 - magazyn poradnikowy 
08:15 Rok w ogrodzie extra 
 - magazyn poradnikowy 
08:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 44 - serial  
08:55 Sekundy, które zmieniły życie 
 - dokumentalny 
09:20 Maroko - Iran - piłka nożna 
11:35 Doktor Quinn odc. 16 s. 5 - serial 
12:35 Opole na bis - koncert 
13:05 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 4 - serial 
14:00 Poznaj dobrą żywność - reportaż  
14:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
14:50 Argentyna - Islandia
  - piłka nożna  
17:30 Teleexpress  
17:50 Pogoda  
17:55 Program rozrywkowy  
19:00 Orły Nawałki odc. 11 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
20:50 Chorwacja - Nigeria - piłka nożna  
23:10 Trzecia połowa - serial 
23:20 Kompania X odc. 1 - serial 
00:15 Afera Thomasa Crowna 
 - kryminalny

05:45 Ukryta prawda odc. 255 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Magda M. odc. 1 - serial  

10:00 Columbo odc. 5 - serial 

12:10 Legendy sowiego królestwa: 

 Strażnicy Ga’Hoole - animowany 

14:15 Miasto cienia - science fi ction 

16:25 Blues Brothers 

 - komedia sensacyjna 

19:00 Heca w zoo - komedia 

21:10 Charlie St. Cloud - melodramat 

23:15 Jak to się robi w Chicago 

 - sensacyjny 

01:35 Moc magii odc. 161  

03:45 Druga strona medalu odc. 1 

 - talk show 

04:20 Druga strona medalu odc. 2 

 - talk show

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 7 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 8 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 9 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 10 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial 
09:00 Tajemnicza wyspa Juliusza 
 Verne’a - przygodowy 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 370 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 371 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 372 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 170 
15:00 Akta Golgoty - przygodowy 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 3 - serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 3 
19:00 Galileo odc. 662 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 373 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 163 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 164 - serial 
00:20 Demon: Historia prawdziwa 
 - horror

06:00 Skorpion odc. 22 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 63 s. 3 

07:50 Niesamowite! odc. 3 - serial 

08:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 26 - serial 

09:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 61 s. 2 - serial 

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 62 s. 2 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 63 s. 2 - serial 

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 64 s. 2 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 65 s. 2 - serial 

14:00 Miłość, tropiki i piraci 

 - przygodowy 

16:20 SexiPistols Western 

18:00 Jurassic Park III - sensacyjny 

20:00 Wpół do śmierci - sensacyjny 

22:00 Zasady walki II - Zdrada 

 - sensacyjny 

00:05 Purpurowe rzeki - thriller 

02:20 Taki jest świat Magazyn

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 1 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 4,  

09:45 Fresh Dressed - dokumentalny 

11:20 Wino truskawkowe 

 - komediodramat 

13:25 Aria dla atlety - obyczajowy 

15:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

15:45 Mężczyźni wolą blondynki 

 - komedia 

17:25 Małe stłuczki - obyczajowy 

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 3 - serial 

20:00 Kwiat pustyni - biografi czny 

22:15 Placebo live in London - MTV 

 Unplugged - koncert 

23:30 Mściciel Western 

01:25 Pozycja dziecka - dramat 

03:25 Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 595 - - felieton 
07:00 Opowieść o Indiach 
 odc. 1, - dokumentalny 
08:05 Regiony z historią 
 odc. 3, - dokumentalny 
08:25 Podróże z historią odc. 42 s. 4,   
09:05 Egipt odc. 2 - serial 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 133 
10:30 Wielki test o Europie 
 odc. 50 - quiz  
12:00 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 9 - sportowy 
12:30 Życie odc. 3 - serial 
13:35 Szerokie tory odc. 79,  
14:10 Wielka gra odc. 109,  
15:05 Spór o historię odc. 23,  
16:05 Był taki ktoś - dokumentalny 
17:15 Z głębokości wołam 
 - dokumentalny 
17:45 Noce i dnie odc. 6 - serial 
18:50 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial  
19:55 Wojownicy czasu 
 odc. 1, - dokumentalny 
20:35 Ekstradycja odc. 9 s. 3 - serial 
21:45 Ku pokrzepieniu powstańczych 
 serc - dokumentalny 
22:35 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 6, - dokumentalny 
23:35 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 5 - serial 
01:35 Zazdrość i medycyna 
 - melodramat 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - dokumentalny 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 XIX Pielgrzymka Podwórkowych 
 Kół Różańcowych Dzieci  
15:00 Filmowe życiorysy  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią odc. 22 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary odc. 1 - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Brat naszego Boga 
 - spektakl teatralny 

05:40 Koło fortuny  
06:20 Na sygnale odc. 195 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie  
11:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 odc. 33, - piłka nożna  
11:50 Francja - Australia - piłka nożna  
14:30 Koło fortuny  
15:15 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
 - koncert fi nałowy - koncert 
16:20 Rodzinka.pl - serial 
16:50 Rodzinka.pl - serial 
17:20 Słowo na niedzielę  
17:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
17:50 Peru - Dania - piłka nożna  
20:20 XXX Międzynarodowy Festiwal 
 Zespołów Cygańskich Romane 
 Dyvesa. Gorzów Wielkopolski 
 2018 odc. 1- festiwal 
21:15 XXX Międzynarodowy Festiwal 
 Zespołów Cygańskich Romane 
 Dyvesa. Gorzów Wielkopolski 
 2018 odc. 2- festiwal 
22:20 Gala wręczenia nagród Ministra 
 Kultury i Dziedzictwa 
 Narodowego Relacja 
23:20 Czas śmierci odc. 4 - serial 
00:20 Deutschland 83 odc. 7 - serial 
01:15 Deutschland 83 odc. 8 - serial 
02:10 Artur - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1084 

11:00 Na Wspólnej odc. 2694 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2695 - serial  

12:00 Na Wspólnej odc. 2696 - serial  

12:25 Ugotowani odc. 1 s. 13  

13:25 Efekt domina odc. 4 s. 5,  

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 2 s. 2 

14:55 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 3 

16:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 2 

17:00 Projekt Lady odc. 4 s. 3  

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 15  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5343 

20:00 Pożyczony narzeczony 

 - komedia romantyczna 

22:20 Okrucieństwo nie do przyjęcia 

 - komedia romantyczna 

00:35 Paranormal Activity III - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 Listonosz Pat i wielki świat 

 - animowany 

09:25 My3 odc. 33 - program dla 

 dzieci i młodzieży 

09:55 My3 odc. 34 - program dla 

 dzieci i młodzieży 

10:25 Ewa gotuje odc. 296 

11:00 Czterej pancerni i pies 

 - serial 

13:35 Ojciec panny młodej II - komedia 

15:50 Joker odc. 42,  

16:50 Emsi na tropie odc. 2 - talk show 

17:50 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 75 dokumentalna 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 76 dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 8 - serial 

20:10 Karate Kid - przygodowy 

23:05 Gala Boksu Zawodowego Boks 

00:10 W stronę słońca - science fi ction

10:00 Columbo 14:00 STOP Drogówka 09:15 Lombard. Zycie pod 
zastaw

15:45 Mężczyźni wolą
blondynki 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:25 Ewa gotuje

Opowieść o perypetiach statecznej prawniczki, która 
zakochuje się w narzeczonym najlepszej przyjaciółki. 
Rachel, rozważna młoda kobieta, pewnego dnia 
budzi się w łóżku z przystojnym mężczyzną.

Dre jest prześladowany przez kolegów ze szkoły. 
Z pomocą przychodzi mu pan Han, dozorca 
domu, w którym chłopiec mieszka. Zgadza się on 
nauczyć Dre kung-fu, by ten mógł bronić się przed 
oprawcami.

„Karate Kid”
(2010r.) Polsat 20:10

„Pożyczony nażeczony”
(2011r.) TVN 20:00



Niedziela, 17 czerwca 2018

22:10 Trzecia połowa

06:05 Słownik polsko@polski  
06:40 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Ziarno odc. 652 
09:10 Peru - Dania - piłka nożna 
11:15 Weterynarze z sercem 
 odc. 45 - serial 
11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański  
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Z pamięci - rozmowy z 
 Andrzejem Doboszem 
 odc. 11, - publicystyczny 
13:00 Planeta lasów odc. 2 - serial 
13:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Kostaryka - Serbia 
 - piłka nożna  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Orły Nawałki odc. 12 - serial 
18:10 Film dokumentalny 
19:00 Trzecia połowa - serial 
19:05 Pogoda  
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości  
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
19:50 Brazylia - Szwajcaria 
 - piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa - serial 
22:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 1 - serial 
23:20 Na kłopoty - Rosa 
 odc. 1 - komedia 
00:55 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 11, - publicystyczny

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 9 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 10 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 11 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 12 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 

08:30 Kosmaty zawodnik - komedia 

10:20 Galileo odc. 693 

11:20 Galileo odc. 662 

12:30 Youngblood - dramat 

14:45 Wesołe świry - komedia 

16:45 Potyczki z tatą - komedia 

19:00 Galileo odc. 663 

20:00 Bestia - sensacyjny 

22:00 Niebezpieczna strefa - sensacyjny 

00:00 Komando Foki atakuje 

 - sensacyjny 

02:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 10

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

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 6 s. 3 - serial 

08:00 Miki i raźni rajdowcy 

 odc. 2 - serial 

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 2 s. 4 - serial 

09:05 Hotel Zacisze odc. 1 - serial 

09:50 Hotel Zacisze odc. 2 - serial 

10:25 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 12,  

10:55 Wojciech Cejrowski. 

 Boso Etiopia odc. 1,  

11:30 Jurassic Park III - sensacyjny 

13:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:55 Teściowie - komedia sensacyjna 

17:50 Wybuchowa para 

 - komedia sensacyjna 

20:00 Robin Hood: książę złodziei 

 - przygodowy 

22:55 Połączenie - thriller 

00:55 Uwikłana odc. 2 s. 2 - serial 

01:50 Taki jest świat odc. 63 s. 3

08:00 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 2 - serial 
09:00 Currentzis - Buntownik wśród 
 klasyków - dokumentalny 
10:10 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 241, - publicystyczny 
10:45 Duma i uprzedzenie 
 odc. 1 - serial 
11:50 Kwiat pustyni - biografi czny  
16:05 IX Konkurs Dyrygencki im. 
 Grzegorza Fitelberga - koncert 
16:45 IX Konkurs Dyrygencki im. 
 Grzegorza Fitelberga - koncert 
17:05 Pomniki historii - serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 522 kulturalny 
18:05 Magazyn muzyczny studia Gama 
 - artystyczny 
19:05 Co się stało? - recital Haliny 
 Kunickiej 
19:50 20 minut z Haliną Kunicką 
 - koncert 
20:20 Ida - dramat 
21:55 Scena Alternatywna 
 w Opolu - koncert 
22:30 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 241, - publicystyczny 
23:10 Maksimum przyjemności 
 - dokumentalny 
00:10 Albert Lee/Shemekia Copeland - 
 Rawa Blues Festival 2016 
 - koncert 
01:15 Kochanek królowej 
 - dramat historyczny

06:50 Był taki dzień odc. 596 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 9 - serial 
08:05 Droga od Chrystusa do 
 Konstantyna odc. 1 - serial 
09:05 Chłop i baba odc. 7 - serial 
09:35 Chłop i baba odc. 8 - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 134 
10:45 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 1, - dokumentalny 
11:50 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial 
12:50 Tropem niedźwiedzi odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 88,  
14:30 Strachy - dramat 
16:20 Wielka gra odc. 108,  
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Noce i dnie odc. 7 - serial 
18:45 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial  
19:50 U pana Boga za piecem 
 - komedia 
21:40 Wielki test o Chopinie 
 odc. 54 - quiz 
23:15 Hydrozagadka - komedia 
 sensacyjna 
00:35 Chciałbym się ogolić 
 - krótkometrażowy 
01:00 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 6, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial 
11:35 Syria - Klasztor Mar Musa 
 - reportaż 
11:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem  
12:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
12:30 Jubileusz 100-lecia obecności 
 redemptorystów w Warszawie  
14:30 Święty na każdy dzień   
14:35 Misjonarz - dokumentalny 
15:30 Generał John Roth - wywiad 
16:00 Informacje dnia 
16:10 -Koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
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 Serial obyczajowy 
22:25 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn     

06:05 Słowo na niedzielę  

06:15 Barwy szczęścia 

 odc. 1882 - serial 

06:45 Barwy szczęścia 

 odc. 1883 - serial 

07:20 Barwy szczęścia 

 odc. 1884 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie  

10:45 Nasz Kasprowy - dokumentalny 

11:40 Chorwacja - Nigeria 

 - piłka nożna 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 

 - koncert fi nałowy 

16:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 odc. 99, - piłka nożna  

16:50 Niemcy - Meksyk - piłka nożna  

19:25 Pociąg do podróży 

 odc. 3- miniserial

19:30 Rodzinka.pl - serial 

20:10 Artur - komedia romantyczna 

22:05 Sherlock - serial 

23:50 Psy II. Ostatnia krew 

 - sensacyjny 

01:45 Eddie - komedia

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1085 

11:00 Iron Majdan odc. 6 

12:00 Co za tydzień odc. 854 

12:30 36,6 °C odc. 4 s. 3 poradnikowy 

13:30 Sknerus - komedia 

15:45 Niania - komedia 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 9 

18:00 Ugotowani odc. 2 s. 13 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5344 

20:00 Dziewczyna moich koszmarów 

 - komedia romantyczna  

22:35 Dowód życia - sensacyjny 

01:20 Sekrety lekarzy odc. 4 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 14 - serial 

08:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 15 - serial 

08:55 My3 odc. 35 - program dla 

 dzieci i młodzieży 

09:25 Stitch! Misja - animowany 

10:45 Jak długo jeszcze? - komedia 

12:50 Karate Kid - przygodowy  

15:40 W rytmie serca odc. 3 - serial 

16:45 W rytmie serca odc. 4 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 49 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Państwo w państwie 

 odc. 277, - publicystyczny 

20:05 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

23:25 Cenny ładunek - sensacyjny 

01:25 Niesamowity Spider-Man 

 - fantastyczny

05:30 Ukryta prawda odc. 256 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Magda M. odc. 2 - serial 

09:45 Magda M. odc. 3 - serial 

10:45 Columbo odc. 6 - serial 

12:30 Uwolnić orkę - przygodowy 

14:50 Rewolwer Western 

16:50 Heca w zoo - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 15 s. 2 - serial 

20:00 Dzień zagłady 

 - katastrofi czny  

22:30 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western 

00:45 Columbo odc. 6 - serial 

02:25 Moc magii odc. 162

08:40 Magda M. 10:20 Galileo

10:25 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:45 Duma i uprzedzenia 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:55 Jeźdźcy smoków

Doktor Alan Grant godzi się wziąć udział w wyprawie 
na Isla Sorna, zorganizowanej przez małżeństwo 
Kirbych. Samolot rozbija się o drzewa. Grant i jego 
towarzysze zostają uwięzieni na wyspie.

Historia nietypowej pary przyjaciół _ 12-letniego 
chłopca i siedmiometrowej orki. Gdy okazuje się, 
że właściciel oceanarium chce uśmiercić zwierzę, 
Jesse postanawia wypuścić Willy’ego na wolność.

„Uwolnić orkę”
(1993r.) TVN 7 12:30

„Jurasic Park III”
(2001r.) TV Puls 11:30
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11:00 Krawcowa z Madrytu

05:30 Telezakupy  
06:05 Kowboj Western 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Niemcy - Meksyk - piłka nożna 
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 14 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Planeta lasów odc. 3 - serial 
13:20 Teraz Polska - sylwetki - felieton 
13:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Szwecja - Korea Południowa 
 - piłka nożna  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Jaka to melodia?  muzyczny 
18:30 Jeden z dziesięciu  
19:00 Trzecia połowa - serial 
19:05 Pogoda  
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości  
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
19:50 Tunezja - Anglia - piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa - serial 
22:15 Alarm! Magazyn reporterów 
22:35 Bez tożsamości odc. 1 - serial 
23:25 Syria - legiony świętej wojny 
 - dokumentalny 
00:35 Nocny recepcjonista 
 odc. 1 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 257 - serial 

06:25 Szpital odc. 337 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 56 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 612 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 57 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 511 - serial 

14:55 Szpital odc. 338 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 6 - serial 

17:55 Dr House odc. 16 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 613 - serial 

20:00 Nietykalni - sensacyjny 

22:30 Uprowadzona odc. 4 - serial 

23:35 Śmierć się śmieje - horror 

01:15 Tajemnice Laury 

 odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 124 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 11 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 12 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 3 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 33 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 34 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 112 
15:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 176 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 177 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 374 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 375 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 165 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 662 
23:00 Galileo odc. 663 
00:00 Eksperyment SS - horror

06:00 To moje życie! odc. 313 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 80 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 384 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 385 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
20:00 Apocalypto - przygodowy 
22:40 Anakonda - thriller 
00:35 Taki jest świat odc. 63 s. 3

08:00 Białoruski klimat odc. 2,  

08:30 Rzecz Polska  

08:55 Obiekt - krótkometrażowy 

09:20 Mur - obyczajowy 

11:00 Janka odc. 11 - serial 

11:40 Janka odc. 12 - serial 

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1305 

13:05 Rysa - dramat 

14:40 Cud purymowy - komedia 

15:55 Piosenki z autografem 

 - Katarzyna Gaertner Muzyka. 

 - dokument 

16:50 Żegnaj, Solo - dramat 

18:35 Ród Gąsieniców odc. 6 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Szpital przemienienia - dramat 

21:40 Beuys. Sztuka to rewolucja 

 - dokumentalny 

23:40 Którędy po sztukę 

 odc. 42, - publicystyczny 

23:45 Videofan odc. 71 - studyjny 

00:05 Dziennik fi lozofa Magazyn 

00:25 Ewolucja hip hopu odc. 1 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 597 - - felieton 
07:00 Klamra - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20,  
08:40 1200 muzeów odc. 1 - serial 
09:10 Korona królów odc. 59 - serial 
09:40 Korona królów odc. 60 - serial 
10:15 Życie odc. 3 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 12, - reportaż 
11:45 Święty Augustyn odc. 2, 
 - biografi czny 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 111,   
14:10 Sensacje XX wieku odc. 112,   
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 80 - serial 
15:10 Spór o historię odc. 47,  
15:45 Tropem niedźwiedzi odc. 1 - serial  
16:50 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:50 Bodo odc. 4 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 5,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 6 - serial 
21:20 Korona królów odc. 61 - serial
21:50 Korona królów odc. 62 - serial
22:25 Senator - dokumentalny 
23:35 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 4 - serial  
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Święta Rita z Casci - przejmująca 
 droga wiary - dokumentalny 
09:20 Święty na każdy dzień   
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Święty na każdy dzień   
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Żywe kamienie - dokumentalny 
13:10 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury   
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Jana 
 Ewangelisty w Szczecinie  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 78 - serial

06:00 Na dobre i na złe 

 odc. 640 - serial 

06:55 Coś dla Ciebie odc. 144

 - publicystyczny 

07:20 Na sygnale odc. 79 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

10:55 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 

11:10 Pytanie na śniadanie  

11:25 Brazylia - Szwajcaria 

 - piłka nożna 

13:40 Alternatywy 4 odc. 5 - serial 

14:45 Postaw na milion - kulisy 

 - felieton 

14:55 Postaw na milion  

16:00 Familiada  

16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna  

16:50 Belgia - Panama - piłka nożna  

19:30 Barwy szczęścia 

 odc. 1850 - serial 

20:10 La La Poland odc. 8 

20:55 Ja wam pokażę! - komedia 

23:00 Ofi cer odc. 3 - serial 

00:05 Ofi cer odc. 4 - serial 

01:10 Sherlock - serial

05:50 Mango - Telezakupy  

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2273 

10:55 Ukryta prawda odc. 560 - serial  

12:00 Szkoła odc. 302 - serial  

13:00 Szpital odc. 446 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 4 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 5 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 303 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 561 - serial 

18:00 Szpital odc. 447 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5345 

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2697 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 71,  

21:30 Projekt Lady odc. 5 s. 3  

22:30 Sekrety lekarzy odc. 5 s. 4 

23:30 Pretty Woman 

 - komedia romantyczna  

02:00 Co za tydzień odc. 854 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Trudne sprawy odc. 703 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 512 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 513 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 58 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 831 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 182 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 749 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 5 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 794 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3653 

16:40 Gliniarze odc. 124 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 6 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 221 - serial 

20:10 Niesamowity Spider-Man 

 - fantastyczny  

23:00 Najwyższy wyrok - sensacyjny 

01:05 Point Break - na fali - kryminalny

09:20 Magda M. 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:35 Ród Gąsieniców 13:40 Sensacje XX wieku

19:30 Barwy szczęścia 12:00 Szkoła 12:50 Trudne sprawy

Agent Eliot Ness przybywa do Chicago okresu 
prohibicji. Organizuje grupę ludzi, by z ich pomocą 
położyć kres handlowi alkoholem i terrorowi 
szerzonemu przez gang Ala Capone.

Czasy cywilizacji Majów. Łapa Jaguar mieszka 
w wiosce, w której czas upływa na polowaniach, 
zabawie i troszczeniu się o bliskich. Pewnego dnia 
życie mieszkańców niszczy przybycie łowców 
niewolników.

„Apocalypto”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Nietykalni”
(1987r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 19 czerwca 2018

13:50 Kolumbia - Japonia

05:35 Telezakupy  
06:10 Ostatnia walka Apacza Western 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Belgia - Panama - piłka nożna 
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 15 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Planeta lasów odc. 4 - serial 
13:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Kolumbia - Japonia - piłka nożna  
16:20 Teleexpress  
16:30 Trzecia połowa - serial 
16:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
16:50 Polska - Senegal - piłka nożna  
19:20 Trzecia połowa - serial 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Film fabularny Film fabularny 
22:45 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 2 - serial 
23:40 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 10 - serial
00:50 Czarnobyl: katastrofa i co dalej? 
 - dokumentalny 
01:55 To ja, złodziej - komedia 
 sensacyjna

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1140 - serial 

06:25 Szpital odc. 338 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 57 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 6 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 613 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 58 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 512 - serial 

14:55 Szpital odc. 339 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 7 - serial 

17:55 Dr House odc. 17 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 614 - serial 

20:00 Shaft - sensacyjny 

22:10 Pula śmierci - sensacyjny 

00:10 Masters of Sex odc. 3 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 12 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 13 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 35 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 36 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 5 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 113 
15:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 178 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 179 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 375 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 376 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 166 - serial 
21:00 Mroki lasu - horror 
23:00 Oczy anioła - thriller 
01:05 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 16 
02:05 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 314 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 81 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 385 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 386 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
20:00 Litewski przekręt - komedia 
 sensacyjna 
22:00 Wpół do śmierci - sensacyjny 
00:00 Trzynasty apostoł odc. 9 - serial 
01:05 Trzynasty apostoł odc. 10 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:35 Informacje kulturalne

08:55 Poza starością - animowany 

09:20 Żegnaj, Solo - dramat  

11:00 Janka odc. 13 - serial 

11:40 Janka odc. 14 - serial 

12:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1305 

12:35 Kapitan z „Oriona” - dramat 

14:15 Autor wychodzi - dramat 

15:05 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 8, - dokumentalny 

15:25 Słownik wyrazów obcych 

 odc. 5 kulturalny 

15:40 Słownik wyrazów obcych 

 odc. 6 kulturalny 

16:10 Miasto z morza Film historyczny 

18:20 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy

20:00 Wesele - wstęp - rozmowa  

20:05 Wesele w Gardzienicach 

 - spektakl teatralny  

21:20 Wesele - rozmowa po spektaklu

21:50 Ona - dramat 

00:00 Dziennik fi lozofa Magazyn 

00:15 Operacja „Koza” - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 598 - - felieton 
07:00 Gorycz i chwała - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 21,  
08:35 1200 muzeów odc. 2 - serial 
09:05 Korona królów odc. 61 - serial 
09:35 Korona królów odc. 62 - serial 
10:05 Kraina wina i monastyrów 
 - reportaż  
10:40 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 2 - serial 
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 5,   
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 29 - serial 
14:50 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 6 - serial  
15:45 Delegat - Jan Piekałkiewicz 
 - dokumentalny 
16:55 Manewry - 1936 odc. 1 - serial 
17:30 Bodo odc. 5 - serial 
18:20 Autobus z napisem „Koniec” 
 - dokumentalny 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 6,  
19:55 Zagubiony żołnierz Hitlera 
 - dokumentalny 
20:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:25 Korona królów odc. 63 - serial
22:00 Korona królów odc. 64 - serial
22:35 Kto wygra mecz? - dokumentalny 
23:40 Lokis. Rękopis profesora 
 Wittembacha - horror 
01:25 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 21

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Misjonarz - dokumentalny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury   
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Grunt to droga  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Katedra w głębinach 
 - dokumentalny 
13:30 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 78 - serial 
14:55 Święty mimo woli - Franciszek 
 z Asyżu - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych   
16:50 Express studencki - magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Strażnik swojego brata 
 - obyczajowy

05:25 Koło fortuny  

06:05 Na dobre i na złe 

 odc. 641 - serial 

07:00 Dzieci w świątyni - reportaż 

07:20 Na sygnale odc. 80 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie  

10:55 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz 

11:10 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra magazyn 

11:25 Tunezja - Anglia - piłka nożna 

13:40 Alternatywy 4 odc. 6 - serial 

14:55 Postaw na milion  

16:00 Familiada  

16:30 Koło fortuny  

17:15 Czarna Perła odc. 29 - serial 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 106 s. 5 - serial 

19:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1851 - serial 

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna  

19:50 Rosja - Egipt - piłka nożna  

22:15 Rocky II - dramat 

00:20 Ja wam pokażę! - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2274 

10:55 Ukryta prawda odc. 561 - serial  

12:00 Szkoła odc. 303 - serial  

13:00 Szpital odc. 447 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 5 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 

16:00 Szkoła odc. 304 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 562 - serial 

18:00 Szpital odc. 448 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5346 

20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2698 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 72,  

21:30 Romeo musi umrzeć 

 - sensacyjny 

23:55 Kuba Wojewódzki 

 odc. 12 s. 11 - talk show 

00:55 Lista klientów odc. 10 s. 2 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Trudne sprawy odc. 704 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 514 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 515 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 59 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 832 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 183 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 750 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 6 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 795 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3654 

16:40 Gliniarze odc. 125 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 7 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 218 - serial 

20:10 Point Break - na fali - kryminalny  

22:40 Obsesja zazdrości - thriller 

00:20 Płytki facet - komedia 

 romantyczna

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Janka 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:20 Malanowski 
i Partnerzy

Han Sing ucieka z więzienia, by odszukać winnych 
śmierci brata, który zginął w wyniku porachunków 
między gangami w Oakland.

Zbuntowana nastolatka zostaje wysłana do położonej 
w głębi lasu szkoły dla dziewcząt. W placówce dzieje 
się coś dziwnego. Niebawem uczennice zaczynają 
ginąć, a ją nawiedzają upiorne wizje.

„Mroki lasu”
(2006r.) TV4 21:00

„Romeo musi umrzeć”
(2000r.) TVN 21:30



Środa, 20 czerwca 2018

17:30 Jaka to melodia?

05:30 Telezakupy  
06:05 Zakole rzeki Western 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rosja - Egipt - piłka nożna 
11:05 Doktor Quinn odc. 17 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Planeta lasów odc. 5 - serial 
13:20 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
13:50 Portugalia - Maroko - piłka nożna  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:30 Jaka to melodia?  muzyczny 
18:30 Jeden z dziesięciu  
19:00 Trzecia połowa - serial 
19:05 Pogoda  
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości  
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna  
19:50 Iran - Hiszpania - piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa - serial 
22:15 Alarm! Magazyn reporterów 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 3 - serial 
23:30 - dokumentalny - dokumentalny 
00:35 Komandosi odc. 1- miniserial

05:20 Ukryta prawda odc. 258 - serial 

06:25 Szpital odc. 339 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 58 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 7 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 614 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 59 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 513 - serial 

14:55 Szpital odc. 340 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 8 - serial 

17:55 Dr House odc. 18 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 615 - serial 

20:00 Ramię za milion dolarów - dramat 

22:30 Olimp odc. 5 - serial 

23:40 Zmiana pasa - sensacyjny 

01:45 Moc magii odc. 165

06:00 Detektywi w akcji odc. 126 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 13 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 14 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 37 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 38 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 114 

15:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 180 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 181 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 376 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 377 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 167 - serial 

21:05 Antidotum - sensacyjny 

23:05 Pirania 3DD - thriller 

00:50 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 10 

01:45 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 315 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 82 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 386 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 389 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
20:00 Anakonda - thriller 
21:50 Apocalypto - przygodowy 
00:20 Trzynasty apostoł odc. 11 - serial 
01:30 Trzynasty apostoł odc. 12 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga 
 odc. 13 kulturalny 
08:35 Studio Kultura - rozmowy
08:50 Miasto z morza Film historyczny  
11:00 Janka odc. 15 - serial 
11:40 Niewiarygodne przygody 
 Marka Piegusa odc. 1 
 - serial młodzieżowy 
12:15 Studio Kultura - rozmowy 
12:35 Tragarz puchu - psychologiczny 
14:10 Mistrz tańca - obyczajowy 
14:50 Wieczór u Abdona - obyczajowy 
15:45 Z archiwum i pamięci Portret 
 - muzyczny 
16:10 Słownik wyrazów obcych 
 odc. 4 kulturalny 
16:40 Kocie ślady - kryminalny 
18:15 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial
19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 12 
20:05 Bitwa o Algier - wojenny 
22:15 Dziennik fi lozofa Magazyn 
22:20 Magia w blasku księżyca 
 - komedia romantyczna 
00:10 Jonasz w brzuchu Lewiatana 
 - dokumentalny 
01:15 Performance odc. 84 
 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 599 - - felieton 
07:00 Delegat - Jan Piekałkiewicz 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22,  
08:40 1200 muzeów odc. 3 - serial 
09:10 Korona królów odc. 63 - serial 
09:40 Korona królów odc. 64 - serial 
10:20 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial  
11:15 Spór o historię odc. 43,  
11:55 Dawne światy odc. 2 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 6,   
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 30 - serial 
14:55 Kto wygra mecz? - dokumentalny  
15:50 Bitwa o Monte Cassino 1944 
 - dokumentalny 
17:00 Manewry - 1936 odc. 2 - serial 
17:50 Bodo odc. 6 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 7,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Niezwykła broń odc. 6 - serial 
21:25 Korona królów odc. 65 - serial
21:55 Korona królów odc. 66 - serial
22:35 Niezłomni. Pod drutami Auschwitz 
 - dokumentalny 
23:40 Ryś - dramat 
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych   
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 1 - serial 
11:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 1,  
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Podobni do ewangelicznego 
 siewcy - reportaż

06:00 Na dobre i na złe 

 odc. 642 - serial 

07:00 Żydzi z Tykocina - dokumentalny 

07:20 Na sygnale odc. 81 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

10:55 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 

11:10 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra Magazyn 

11:25 Polska - Senegal - piłka nożna 

13:40 Alternatywy 4 odc. 7 - serial 

14:45 Postaw na milion - kulisy 

 - felieton 

14:55 Postaw na milion  

16:00 Familiada  

16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna  

16:50 Urugwaj - Arabia Saudyjska 

 - piłka nożna  

19:30 Barwy szczęścia 

 odc. 1852 - serial 

20:10 Wszystkie drogi prowadzą do 

 Rzymu - komedia romantyczna 

21:50 Tajemnica Elise odc. 3 - serial 

23:00 Tajemnica Elise odc. 4 - serial 

00:00 Rocky II - dramat

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6 

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2275 

10:55 Ukryta prawda odc. 562 - serial  

12:00 Szkoła odc. 304 - serial  

13:00 Szpital odc. 448 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 6 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 

16:00 Szkoła odc. 305 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 563 - serial 

18:00 Szpital odc. 449 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5347 

20:10 Doradca smaku odc. 26 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2699 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 73,  

21:30 Non-Stop - sensacyjny  

23:45 Ucieczka z Los Angeles 

 - science fi ction 

01:55 Ugotowani odc. 2 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:50 Trudne sprawy odc. 705 - serial 
08:50 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 516 - serial 
09:20 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 517 - serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 60 - serial 
10:50 Dlaczego ja? odc. 833 - serial 
11:50 Gliniarze odc. 184 - serial 
12:50 Trudne sprawy odc. 751 - serial 
13:50 Sekrety rodziny odc. 7 - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 796 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3655 
16:40 Gliniarze odc. 126 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 8 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 88 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 518 - serial 
20:40 Płytki facet 
 - komedia romantyczna  
23:00 Zoolander 2 - komedia 
01:10 Wojna polsko-ruska 
 - komediodramat

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

07:20 Na sygnale 12:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Menedżer sportowców, JB Bernstein, ledwo wiąże 
koniec z końcem. Postanawia wyruszyć do Indii, by 
znaleźć kilka talentów, które w następnym sezonie 
zawojują amerykańską ligę baseballową.

Młody Hal Larsen, zahipnotyzowany przez 
telewizyjnego guru, zakochuje się od pierwszego 
wejrzenia w otyłej Rosemary. Gdy po pewnym czasie 
czar pryska, Hal staje oko w oko z potężną kobietą.

„Ramię za milion dolarów”
(2014r.) TVN 7 20:00

„Płytki facet”
(2001r.) Polsat 20:40
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 temperatura: 23 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 24 23 km/h 

 temperatura: 26 14 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie:  1018 1019 hPa
 wiatr: 22 19 km/h 

 temperatura: 25 15 °C
 opady: 2 15 mm
 ciśnienie: 1020 1018 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 19 18 °C
 opady: 30 10 mm
 ciśnienie: 1017 1019 hPa
 wiatr: 14 20 km/h 

 temperatura: 17 11 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1021 1022 hPa
 wiatr: 24 17 km/h 

 temperatura: 24 11 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1023 1020 hPa
 wiatr: 13 20 km/h 

 temperatura: 23 14 °C
 opady: 0,5 5 mm
 ciśnienie: 1018 1016 hPa
 wiatr: 25 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Panna cotta
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

250 ml śmietanki 30 proc.
250 ml mleka 3,2 proc.
80-100 g cukru kryształu
3 płaskie łyżeczki żelatyny
1 łyżka cukru waniliowego
olej do wysmarowania foremek

Sposób wykonania:

Mleko, śmietankę i cukier podgrzewamy 
na bardzo małym ogniu, a następnie doda-
jemy cukier waniliowy. Żelatynę moczymy 
w ciepłej wodzie. Upłynniamy ją w kąpieli 
wodnej i dodajemy do śmietanki. Mieszamy 
bardzo dokładnie. Całość należy przestudzić 
i przelać do foremek, które wstawiamy do 
lodówki aż do zastygnięcia (na mniej więcej 
1-1,5 godziny).

Smacznego!
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Dawid Pryba życzy smacznego!
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Futbol a sprawa babska
PORADNIK  O tym, że strefa pomiędzy sofą a telewizorem to spalony i można za kręcenie się przed ekra-
nem otrzymać czerwoną kartkę. O tym, że na czas mundialu lepiej być pomocnikiem niż napastnikiem 
oraz o tym, jak przetrwać bez awantury i rozwodu mistrzostwa świata w piłce nożnej piszemy w naszym 
poradniku dla kobiet

Przed nami XXI Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej. Łącznie 
32 reprezentacje zagrają na 12 
stadionach w Rosji 64 mecze. 
Czyli nasi panowie w najbliż-
szym miesiącu spędzą przed te-
lewizorami lub w pubach 5760 
minut (96 godzin). Stoimy za-
tem przed trudnym zadaniem 
bezbolesnego przetrwania. Jako 
kobiety swoich partnerów, mę-
żów, powinnyśmy uznać wyż-
szość facetów biegających za 
jedną okrągłą piłką nad naszymi 
potrzebami.

Czasowe 
zawieszenie związku
MŚ i mecze przeprowadza 

się według określonych reguł. 
Nasz związek też z pewnością, 
oprócz miłości, ma swoje zasa-
dy. Ustaliliśmy je lub wypraco-
waliśmy wspólnie z partnerem 
dla dobra związku. Psychologo-
wie całego świata podkreślają, 
że dobry związek, to związek 
oparty na miłości i kompromi-
sie. Wiadomo również, że ko-
biety są z Wenus, a mężczyźni 
z Marsa, czyli kolokwialnie mó-

wiąc różnimy się w postępowa-
niu, decyzjach i postrzeganiu 
świata czy życiowych spraw. 
Podobno mamy inaczej ukształ-
towane mózgi, a historia od 
wieków potwierdza, że kobiety 
są mądrzejsze. I w tym nadcho-
dzącym miesiącu musimy się tą 
mądrością wykazać. Zawieszamy 
zatem ustalone zasady. Będzie-
my bardziej kochane, jeśli po-
zwolimy na wieczór z kumplami 
i meczem przy piwku. Przecież 
zatkany zlew, wbicie gwoździa 
może poczekać… 

Oglądać mecze czy nie?
Oczywiście, że oglądać. 

A wieczór przy świecach? Nie-
chaj naszą mądrością będą wła-
śnie biało-czerwone świece, 
a zamiast sukienki T-shirt w na-
rodowych barwach i kuse czer-
wone spodenki. Nic nie wzmoc-
ni związku tak, jak wspieranie 
partnera w jego pasji i wspólne 
kibicowanie. Potencjalnie każda 
dobra akcja na boisku, każdy 
gol drużyny, której kibicujemy 
przełoży się na emocjonalnego 
buziaka. A wspólnie spędzone 

chwile przy czymś innym niż 
rutynowa codzienność scemen-
tują nasz związek.

Drużyna, boisko i zasady
Kluczem do dobrego kibi-

cowania jest poznanie zasad 
piłkarskich. Warto umieć od-
różnić od siebie drużyny (za-
zwyczaj stanowią o tym kolory 
ich koszulek), kolorystyka jest 
różna, nie zawsze drużyna gra 
w narodowych barwach. Oka-
zja do zapamiętania kolorów 
koszulek jest na początku me-
czu, podczas prezentacji obu 
drużyn i odśpiewania hymnu. 
Trzeba też zapamiętać, która 
drużyna strzela do której bram-
ki (żeby nie wyjść na kompletną 
idiotkę, krzycząc „Goool!!!” przy 
bramce samobójczej). Niestety, 
nie ma łatwego sposobu na zo-
rientowanie się, która drużyna 
ma strzelać do której bramki, 
trzeba uważnie słuchać spikera, 
który omawia rozkład piłkarzy 
tuż przed rozpoczęciem meczu. 
Uwaga! Po pierwszej połowie 
drużyny zamieniają się bramka-
mi i trzeba się przyzwyczajać od 
początku. Na szczęście nie za-
mieniają się koszulkami.

Dla zaawansowanych
Drużynowe kolory i to, 

w którą stronę strzelają, to 
najłatwiejsze zadanie. Wyższą 
szkołą jazdy jest znajomość 
takich określeń jak: spalony, 
karny, wolny, faul. Szczegóło-
wo wyjaśniamy ich znaczenie 
w ramce obok. Warto się z nimi 
zapoznać, wtedy nasz partner 
będzie zachwycony. Dobrze też 
wiedzieć, kiedy jakie drużyny 
grają. Taką rozpiskę można po-
wiesić na lodówce, a w lodówce 
warto umieścić ulubione napoje 
partnera i jego kolegów. Naj-
ukochańsza kobieta, to kobieta 
która czuwa nad tym, by w od-
powiednim momencie z gracją 
podać szkło i coś do przepłuka-
nia skrzyczanych gardeł praw-
dziwych kibiców.

Pas i ławka rezerwowych
Jeśli jednak okaże się, że 

mundial i mecze są całkowicie 
nie dla nas, warto zwyczajnie 
spasować. Zejdźmy partnerowi 
z pola kanapa-telewizor i dajmy 
mu ponieść się emocjom spor-
towym w towarzystwie kumpli. 
W tym czasie przecież możemy 
same zadbać o siebie, iść do ko-
smetyczki, na basen, pojeździć 
na rowerze. To także idealna 
pora na odwiedziny u mamy 
czy cioci niekoniecznie lubia-

nej przez naszego partnera. 
Ten czas możemy też poświęcić 
na babskie ploteczki, udać się 
z przyjaciółkami do kawiarni czy 
kina. Jest to też najlepsza pora, 
by nadrobić wszystkie zaległo-
ści towarzyskie lub odwiedzić 
miejsca, na które nie było nigdy 
czasu lub zwyczajnie przeczy-
tać zaległe pozycje książkowe. 
Korzystajmy z wolności, któ-
rą otrzymujemy raz na cztery 
lata. 

Abecadło kibicki
Boisko – plac z trawą, jaka 

się marzy w naszym ogrodzie. 
Powierzchnia wykorzystywana 
do gry ograniczona jest dwoma, 
zasadniczo białymi liniami bocz-
nymi i dwoma, też białymi, linia-
mi końcowymi w ten sposób, że 
tworzy ono prostokąt. Linii tych 
nie należy mylić z przecinającą 
prostokąt boiska linią środkową 
(z charakterystycznym kołem 
na środku) ani z liniami pola 
karnego (dwa prostokąty wsta-
wione jeden w drugi przy liniach 
końcowych z półkolem na boku 
większego z prostokątów).

Bramka - wcale nie sklepo-
wa i nie dzwoni jak nie odpięto 
nam zabezpieczenia przy nowej 
sukience. Składa się z trzech be-
lek (dwóch pionowych i jednej 
poziomej, czyli dwóch słupków 
i jednej poprzeczki ) od tyłu, 
z boku i z góry. Zabezpieczo-
na siatką. Występuje na boisku 
w ilości 2. Nie służy do wchodze-
nia na boisko, ale jest swoistym 
koszem, w którym zawodnicy 
starają się (z lepszym lub gor-
szym skutkiem) umieścić kopa-
ną przez siebie piłkę. Od tego, 
ile razy im się to uda zrobić, za-
leży wynik meczu.

Bramkarz – wcale nie taki, 
jak w dyskotece. Jego rola jest 
inna. To zawodnik drużyny, 
który ma za zadanie rękami 
i nogami, i wszystkimi innymi 
częściami ciała nie pozwolić, 
by piłka wpadła do pilnowanej 
przez niego bramki. 

Buty piłkarskie – zwa-
ne niekiedy też korkami. Buty 
z umieszczonymi na podeszwie 
plastikowymi, płaskimi wypust-
kami. Mają zapobiec zbytniemu 
ślizganiu się zawodników pod-
czas poruszania się po boisko-
wej trawie. Zapadają się w tra-
wie jak nasze szpilki na garden 
party.

Dogrywka – gdy mecz koń-
czy się wynikiem remisowym, 
a powinno paść jakieś rozstrzy-

gnięcie, przedłuża się regulami-
nowy czas meczu. Do 90 minut 
dodaje się dwa razy po 15 minut. 
Co oznacza, że musimy kibico-
wać pół godziny dłużej.

Dośrodkowanie – (inaczej 
centra) kopnięcie piłki z boku 
boiska (ze skrzydła) na środek, 
gdy akcja rozgrywa się blisko 
pola karnego przeciwnika. Gdy 
dzieje się tak bliżej własnej 
bramki, takie samo kopnięcie 
nazywa się rozciągnięciem gry.

Drużyna – składający się 
z 11 przystojnych zawodników 
zespół grających w piłkę nożną. 
Na boisku jednocześnie znajdują 
się dwie drużyny rywalizujące ze 
sobą o strzelenie bramki (gola) 
czyli w sumie 22 przystojnych 
graczy. Przystojniacy z jednej 
drużyny odziani są w jednakowe 
stroje, z wyjątkiem bramkarza.

Faul – sytuacja, gdy jeden 
zawodnik zrobi krzywdę dru-
giemu zawodnikowi przez nie-
zgodne z przepisami zagranie. 
W praktyce kto komu zrobił 
krzywdę rozstrzyga nie wnikli-
we dochodzenie, ale szybka de-
cyzja sędziego. Nieodwołalna, 
choć sprzeczna z tym, co widać 
na ekranie telewizora z bliska 
i w zwolnionym tempie. Czasem 
objawia się także krzykiem „Sę-
dzia kalosz!” przed telewizorem 
i zaciętą dyskusją oglądających.

Główka – odbicie piłki 
głową. Czasem grozi małym 
wstrząsem mózgu (zbyt moc-
no kopnięta piłka w zderzeniu 
z głową przeciwnika).

Gol – określenie sytuacji, 
kiedy piłka wpadła do bram-
ki, co skutkuje zmianą wyniku 
meczu. Drużyna, która strzeli-
ła (zdobyła) gola zyskuje jeden 
punkt w zapisie wyniku. Kiedy 
nasi strzelają, należy jak najgło-
śniej krzyczeć „Goooool!!!”.

Koszulka – niezwykle waż-
ne akcesorium piłkarza. Dzięki 
niemu (i spodenkom) wiado-
mo, kto gra w której drużynie. 
Bramkarze i sędziowie piłkar-
scy, dla odróżnienia od reszty, 
ubrani są w stroje w innych ko-
lorach. Warto doczekać do koń-
ca meczu. Wtedy przystojniacy 
wymieniają się koszulkami i jest 
na co popatrzeć. Spodenek, nie-
stety, nie wymieniają.

Linia środkowa boiska – 
dzieli boisko na połowę naszą 
i waszą (do uzgodnienia), co 
jest ważne przy tzw. spalonych. 
Wielkie koło na środku tej linii 
wyznacza najmniejszą odle-
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głość, na którą muszą oddalić 
się zawodnicy od środkowego 
punktu, gdy przeciwnicy rozpo-
czynają mecz.

Mecz – rozgrywka między 
dwoma, składającymi się z 11 
zawodników drużynami, pole-
gająca na tym, by więcej razy 
niż przeciwnik umieścić piłkę 
w bramce, czyli strzelić gola. 
Trwa dwa razy po 45 minut, 
a w razie potrzeby sędzia za-
rządza jeszcze dogrywkę (2 razy 
po 15 minut). Uwaga! Jeśli sędzia 
ma taki kaprys, może dołożyć do 
każdych 45 minut parę dodatko-
wych minut. Wybitnie wzmaga 
się wtedy dramaturgia meczu 
i nerwowość naszego partnera.

Mur – ustawiany w pewnej 
odległości od piłki z zawodni-
ków drużyny broniącej się, gdy 
atakujący wykonują tzw. rzut 
wolny. Ma zapobiec łatwemu 
oddaniu strzału na bramkę. 
Niebezpieczny, gdy tak kopnięta 
piłka trafi zawodnika we wrażli-
wą część ciała.

Nakładka – bardzo nie-
bezpieczny faul, polegający na 
nadstawieniu nogi z wyprosto-
wanym kolanem przeciwnikowi 
próbującemu kopnąć piłkę. Gro-
zi poważnymi urazami.

Napastnik – zawodnik, któ-
rego głównym zadaniem jest 
strzelanie bramek przeciwni-
kom. Zgodnie z taktyką, ustawia 
się najdalej od własnej bramki.

Obrońca – zawodnik, któ-
rego głównym zadaniem jest 
zgodne z przepisami utrudnia-
nie przeciwnikom strzelenia 
bramki.

Okienko – określenie gola 
strzelonego w ten sposób, że 
piłka wpadła do bramki w jej 
prawym albo lewym górnym 
rogu.

Piłka nożna – nieco my-
lące określenie sportu, który 
właściwie powinien nazywać się 
piłką nieręczną. Gra polegająca 
na rywalizacji między dwoma 
drużynami o to, kto więcej razy 

umieści piłkę w bramce (strzeli 
więcej goli). Wbrew nazwie, re-
guły tej gry pozwalają na doty-
kanie piłki nie tylko nogami, ale 
także innymi częściami ciała. 
Wyjątek stanowią ręce. Uwaga: 
w polu karnym łapać piłkę ręko-
ma może bramkarz. Zawodnicy 
rękoma wprowadzają piłkę do 
gry (rzutem znad głowy), gdy 
wypadnie na aut. Jest to tak 
zwany rzut z autu.

Piłkarz – to nie wytwór-
ca piłek, ale zawodnik, członek 
drużyny piłkarskiej. Piłkarze 
dzielą się na bramkarzy (jest 
zawsze w drużynie podczas gry 
jeden), obrońców, pomocników 
i napastników.

Podanie – kopnięcie piłki 
do kolegi z tej samej drużyny. 
Można też podać piłkę głową.

Przewrotka – kopnięcie pił-
ki na bramkę, gdy zawodnik stoi 
odwrócony do niej plecami, a po 
kopnięciu (w sposób mniej lub 
bardziej kontrolowany) prze-
wraca się na plecy.

Pole bramkowe – pro-
stokąt wyznaczony białą linią 
w odległości mniej więcej 5,5 m 
od bramki. Służy obronie bram-
karza przed stratowaniem przez 
innych zawodników. W polu 
bramkowym bramkarz jest 
szczególnie chroniony, a po-
zostałym zawodnikom wolno 
mniej (np. w zderzeniu z zawod-
nikiem bramkarz zawsze jest 
niewinny).

Pole karne – prostokąt 
wyznaczony przez białe linie 
w odległości 16 m od bramki, 
do którego, naprzeciw bramki, 
dołączone jest półkole, a mię-
dzy nim a bramką znajduje się 
jeszcze charakterystyczna bia-
ła kropka, tzw. punkt karny 
(służy do wykonywania rzutów 
karnych). Obszar ten wyznacza 
szczególne prawa zawodników. 
Tylko w jego obrębie bramkarz 
może łapać piłkę ręką. Sfaulo-
wanie zawodnika drużyny prze-
ciwnej w obrębie tego pola skut-

kuje natomiast prawie zawsze 
rzutem karnym zamienianym 
na gola. Stąd nieraz teatralne 
wywrotki zawodników na tym 
obszarze boiska.

Pomocnik – zawodnik po-
magający obrońcom i napastni-
kom, zgodnie z zasadami takty-
ki ustawiony zazwyczaj między 
jednymi a drugimi.

Poprzeczka – pozioma 
część bramki, stojąca na dwóch 
słupkach. Często piłka w nią tra-
fia.

Rozciągnięcie gry – ele-
ment taktyki gry; podanie (kop-
nięciem) piłki w poprzek boiska. 
Manewr mający na celu pomie-
szanie szyków obronie przeciw-
nika.

Rzut bramkowy – ma miej-
sce, gdy piłka zostanie przez 
przeciwnika wyrzucona poza 
końcową linię boiska. Piłkę wy-
kopuje się z linii pola bramko-
wego (bramkarz lub obrońca, 
zależy od tego, który lepiej ko-
pie).

Rzut karny – to pozwole-
nie przez sędziego na swobodne 
oddanie strzału na bramkę (czy-
li kopnięcie piłki nogą) z odle-
głości 10,92 m (12 jardów) przez 
zawodnika drużyny pokrzyw-
dzonej przez faul na zawodniku, 
który znajdował się w polu kar-
nym i już miał strzelić bramkę 
(zdobyć gola).

Rzut rożny – ma miejsce, 
gdy piłka zostanie przez zawod-
nika drużyny broniącej się wy-
słana poza końcową linię boiska. 
Piłkę, jak w większości rzutów 
w piłce nożnej, wprowadza się 
do gry kopnięciem. Zazwyczaj 
dośrodkowuje się ją na pole kar-
ne, co stwarza okazję do strze-
lenia bramki. Dlatego piłkarze 
przed wykonaniem tego ele-
mentu gry nerwowo się w polu 
karnym przepychają.

Rzut wolny – wznowienie 
gry po przerwie (spowodowanej 
gwizdkiem sędziego reagującego 
na faul czy spalony), polegające 

na wprowadzeniu piłki do gry 
przez jej kopnięcie z miejsca, 
w którym zostało dokonane 
przewinienie (złamanie regula-
minu gry). Gdy wykonywany jest 
blisko bramki, wymaga ustawie-
nia muru przez drużynę bronią-
cą się.

Rzut z autu – wprowadze-
nie piłki do gry po jej wypad-
nięciu poza boczną linię boiska. 
Rzut z autu polega na wrzuceniu 
piłki na boisko rękami (!) znad 
głowy, bez odrywania stóp od 
ziemi (żeby piłka nie poleciała 
za daleko). Wykonuje go zawod-
nik drużyny przeciwnej do tej, 
której zawodnik ostatni dotknął 
piłki.

Sędzia – człowiek, który pil-
nuje, by gra odbywała się zgod-
nie z zasadami. Skład sędziowski 
(widoczny na boisku) to biegają-
cy za piłkarzami i uciekający od 
piłki sędzia główny oraz „latają-
cy” przy bocznych liniach boiska 
z chorągiewkami dwaj sędzio-
wie boczni. Mniej przystojni od 
zawodników i ubrani na czarno. 
Sędzia jest kalosz, kiedy podej-
muje decyzję niezgodną z opi-
nią kibiców.

Sędzia główny – najważ-
niejszy spośród tych, którzy 
pilnują, by gra odbywała się 
zgodnie z zasadami. W razie po-
trzeby przerywa grę za pomocą 
gwizdka.

Sędzia boczny – pomaga 
sędziemu głównemu w pracy. 
Głównie polega to na sygnalizo-
waniu, czy podczas gry zawod-
nik nie znalazł się na pozycji 
spalonej.

Spalony – sytuacja, w której 
sędzia główny z niezrozumiałych 
powodów przerywa grę, a sędzia 
boczny unosi w górę chorągiew-
kę. Ich reakcja spowodowana 
jest tym, że zawodnik drużyny 
atakującej stał na pozycji spa-
lonej, czyli na połowie przeciw-
nika, między nim a bramką nie 
było dwóch zawodników druży-
ny przeciwnej. W ocenie sytu-
acji liczy się moment podania 
do niego piłki, a nie moment jej 
przyjęcia. Przepis służy uniknię-
ciu sytuacji, w której zawodnicy 
drużyny atakującej pałętaliby 
się w pobliżu bramki przeciwni-
ka, czekając na długie podanie. 
Wymusza kombinowanie na bo-
isku. Ogólnie lepiej nie próbo-
wać tego zrozumieć i nie wda-
wać się w dyskusje na ten temat 
z partnerem. 

Strzał – kopnięcie piłki 
w kierunku bramki przeciwnika 
z zamiarem, by do bramki do-
tarła. Można też strzelić głową.

Wślizg – sytuacja, w któ-
rej zawodnik wjeżdża pod nogi 
zawodnika drużyny przeciwnej 
ślizgając się po trawie w celu 
wykopnięcia piłki spod nóg te-
goż zawodnika. Jest czysty, jeśli 
udało się piłkę wykopnąć. Za-
mienia się w faul, gdy nogi śli-
zgającego się uderzają nie w pił-

kę, a w nogi zawodnika drużyny 
przeciwnej.

Wynik – pojęcie określa-
jące, ile razy drużynom udało 
się umieścić piłkę w bramce.  
Zazwyczaj wyraża się go przez 
dwie liczby przedzielone dwu-
kropkiem, np. 5:0, 2:2 albo 1:3. 
Nie należy pytać, kto strzelił 
pięć a kto zero goli, tylko zo-
baczyć, w jakiej kolejności wy-
mienione są drużyny. Np. Chiny 
– Australia 2:3 oznacza, ze Chiń-
czycy strzelili dwie bramki (dwa 
gole), a Australia 3. Zapis Argen-
tyna – Urugwaj 1:0 oznacza, ze 
Argentyńczycy zdobyli jedną 
bramkę (gola), a Urugwajczycy 
nie zdobyli żadnej.

Słupek – pionowa część 
bramki, podtrzymująca po-
przeczkę.

Siatka – zazwyczaj umiesz-
czona w tyle na bramce po to, 
żeby nie było wątpliwości, czy 
piłka wpadła do bramki, czy 
przeleciała obok niej. Siatką na-
zywa się też czasem puszczenie 
piłki między nogami zawodnika 
drużyny przeciwnej.

Skrzydłowy – nie ma nic 
wspólnego z aniołami ani pta-
kami. To określenie zawodnika, 
najczęściej pomocnika, który 
biega po prawej albo lewej stro-
nie boiska (nie środkiem), czyli 
na skrzydle.

Stoper – obrońca trzyma-
jący się zasadniczo najbliżej 
bramkarza własnej drużyny.

Strzelec bramki (strzelec 
gola) – to nie snajper mają-
cy na celu zniszczenie bramki 
czy zastrzelenie bramkarza. To 
zawodnik, któremu udało się 
umieścić piłkę w bramce, czyli 
zdobyć gola.

Taktyka – wbrew pozorom 
istnieje i na boisku nie wszystko 
odbywa się w myśl zasady „kupą 
mości panowie”. Podstawowym 
jej założeniem jest podział za-
wodników na obrońców, po-
mocników i napastników. Dwie 
pierwsze grupy dzielą się na 
„środkowych”, „prawych” i „le-
wych”. Trzeba włączyć męskie 
myślenie, by to zrozumieć.

Zawodnicy – ludzie kręcący 
się na boisku, mający doprowa-
dzić do tego, by piłka wpadła do 
bramki przeciwnika i nie dopu-
ścić do tego, by wpadła do wła-
snej. Dla rozróżnienia swoich od 
przeciwników zawodnicy tej sa-
mej drużyny ubrani są w jedna-
kowy strój, różniący się kolorem 
od stroju przeciwników. Wyjąt-
kiem są bramkarze, którzy dla 
odróżnienia się od reszty ubra-
ni są w stroje innego koloru. 
Uwaga: jeszcze inaczej ubrani 
są dwaj panowie latający z cho-
rągiewkami przy liniach i kolej-
ny, biegający za zawodnikami 
a uciekający przed piłką. To są 
sędziowie, zwani też arbitrami!

Celina Nałęcz
fot. pixabay/ilustracyjne
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W pracy pojawią się problemy, których nie da się 
rozwiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, 
bo nie znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytu-
acja uspokoi się za kilka dni. Dobra passa zacznie 
ci sprzyjać i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie 
konfliktu. Będziesz też obdarzony wyjątkowym uro-
kiem osobistym. Twoja atrakcyjność nie przejdzie 
bez echa.

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.

Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Zwolnij, odpocz-
nij, wyjedź gdzieś na weekend. Zdrowie domaga się 
twojej uwagi. Zadbaj o kondycję fizyczną, najlepiej 
na łonie przyrody. Długie spacery albo bieganie po 
lesie dobrze ci zrobią. Możesz wybrać się na rand-
kę, ale ostrożnie podchodź do nowych znajomości. 
Ktoś będzie chciał cię oszukać i zawiedzie pokładane 
w nim zaufanie.

Coś cię wstrzymywało, ale teraz bez przeszkód 
możesz ruszyć do przodu. Masz w sobie mnóstwo 
energii i chęci do działania. Nie podchodź jednak 
do wszystkiego tak ambitnie. Trzeba też umieć od-
puszczać. Nie zajmuj się sprawami, na których się 
nie znasz, bo efekt będzie mizerny.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okulary. 
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 wy-
konania ważne zadanie. 

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.

Tydzień na wysokich obrotach. Będziesz poganiać 
pracowników, domowników, a i tak nikt nie będzie 
w stanie za tobą nadążyć. Za kilka dni dojdziesz do 
wniosku, że po ciężkiej pracy należy ci się nagroda. 
Wybierzesz się na duże zakupy lub do SPA. Twoje 
otoczenie odetchnie z ulgą.

Gwiazdy wspierają cię w podejmowaniu szybkich 
decyzji, wykorzystaj to na niwie zawodowej. Działaj 
śmiało, bez wahania, a osiągniesz sukces. W miłości 
spodziewaj się romantycznych chwil. Partner zechce 
ci zrobić niespodziankę, zaprosi na kolację bądź za-
aranżuje wieczór we dwoje w domu. Poczujesz się 
kochany i doceniony. Okaż drugiej stronie, że też jest 
dla ciebie ważna.

Ktoś udzieli ci rady, która sprawi, że staniesz się bar-
dziej ostrożny w kontaktach z otoczeniem. Postano-
wisz zakończyć znajomości z toksycznymi osobami. 
Dojdziesz do wniosku, że nie musisz kontynuować 
relacji, nawet tych rodzinnych, skoro nie wnoszą do 
twojego życia nic dobrego. Po kilku dniach wolnego 
wrócisz do pracy i zabierzesz się za porządkowanie 
zaległych spraw.

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. 
Bliźnięta w stałych związkach niech nie zapominają 
o partnerach.

Świetny czas dla spraw biznesowych. Możesz polegać 
na swojej intuicji i zdaniu współpracowników. Two-
ja pozycja zawodowa umocni się. Są też widoki na 
awans. Spodziewaj się przypływu gotówki. Koniecznie 
zainwestuj kwotę, którą otrzymasz. Odezwie się do cie-
bie ktoś, o kim już prawie zapomniałeś. Uczucia odżyją 
na nowo.

Jeśli planujesz podjęcie ważnych decyzji, lepiej odłóż 
to na jakiś czas. Pamiętaj, że szczęście sprzyja tym, któ-
rzy z optymizmem i wiarą patrzą w przyszłość, a z tym 
u ciebie ostatnio krucho. Wyjdź do ludzi, spotkaj się 
z przyjaciółmi, to powinno poprawić ci nastrój. Może 
poznasz kogoś ciekawego? Siedzenie w domu nie 
przyniesie nic nowego.

Kolorowanki dla dzieci
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To był wyjątkowy koncert. 
W cieniu lip, na dziedzińcu przed-
szkola, w letnie południe w Wio-
sce rozbrzmiały akordy znanych 
utworów. Instrumentaliści zagrali 
na gitarze, flecie, saksofonie czy 
pianinie.

– Uczniowie szkoły muzycz-
nej, w dużym stopniu także nasi 
absolwenci, prezentują u nas swo-
je umiejętności, a jednocześnie 
zachęcają nasze dzieci do nauki 
gry na instrumentach – mówi 
szefowa publicznego przedszkola 
w Wiosce Małgorzata Grzywiń-
ska. – Cieszymy się, że możemy 
wysłuchać wspaniałego koncertu 
na żywo i gościć u nas uczniów 
szkoły muzycznej wraz z nauczy-
cielami. Gratuluję rodzicom uty-
tułowanych dzieci i cieszę się, że 
rozwijają swoje talenty muzyczne 
i zdobywają kolejne nagrody. Na-
szym przedszkolakom życzę, by 
jak najwięcej z nich znalazło się 
w szkole muzycznej.

Milusińscy rzeczywiście nie 
tylko z zapartym tchem wysłu-

chali muzyki na żywo w wykona-
niu uczniów szkoły muzycznej, ale 
też oblegli instrumenty i zarzucali 
pytaniami młodych instrumenta-
listów oraz ich nauczycieli.  Widać, 
że zainteresowanych nauką gry 
w przedszkolu „Pod lipami” nie 
brakuje i zapał okazany we wtor-
kowe południe przez milusińskich 
pozwala sądzić, że wkrótce pójdą 
w ślady nieco starszych koleża-
nek.

A w Publicznej Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Lipnie i jej oddzia-
le w Skępem można się uczyć gry 
na akordeonie, fortepianie, gita-
rze, perkusji, skrzypcach, flecie 
poprzecznych, trąbce, saksofo-
nie, kontrabasie, waltorni, tubie, 
klarnecie. Można też grać w or-
kiestrach lub śpiewać w chórze. 
Szkoła czeka na każdego, kto chce 
uczyć się grać na instrumentach 
i razem z profesjonalistami odkry-
wać pasjonujący świat muzyki.

Patronem tego wyjątkowego 
koncertu był tygodnik CLI. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

A dzieci nie kryły zainteresowania i entuzjazmu

Instrumentaliści dzielili się swoją wiedzą

Koncert 
pod lipami

GMINA SKĘPE  5 czerwca na dziedziń-
cu przedszkola publicznego „Pod lipami” 
w Wiosce rozbrzmiała muzyka w mi-
strzowskim wydaniu absolwentów pla-
cówki, a obecnie uczniów lipnowskiej 
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Skępem

Noworodki

FIlIP JASIńSKI
 urodził się 7 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,3 kg i mierzył 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Radosława 
i Eweliny z Żuchowa

Fot. Lidia Jagielska

FrANcISzEK NocNy
 urodził się 9 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,45 kg i mierzył  
55 cm. Jest synem Tomasza 
i Joanny z Lipna, a bratem 
Piotra i Arkadiusza

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

BArtoSz zAlEwSKI
 urodził się 10 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,4 kg i mierzył  
58 cm. Jest synem Pawła 
i Róży z Ciełuchowa, ma 
brata Miłosza

FABIAN KItlEr
 urodził się 8 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3 kg i mierzył 53 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Dariusz i Marzeny z Sura-
dówka

zoSIA zArĘBSKA
 urodziła się 8 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3 kg i mierzyła 
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Piotra i Emilii 
z Ośmiałowa

AlEKSANdrA 
BAlcErowSKA

 urodziła się 5 czerwca 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,25 kg i mierzyła 
53 cm. Jest córką Łukasza 
i Anety z Lipna, ma siostrę 
Kornelię

zoSIA KEłPIńSKA
 urodziła się 9 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,8 kg i mierzyła 
51 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Kamila i Kingi 
z Blinna

PAtrycJA 
wrzEśNIEwSKA

 urodziła się 5 czerwca 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3, 4 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Teresy 
z Janowa, a siostrą Darii, 
Weroniki, Sylwii, Wiktorii, 
Emilki i Nikolki

lENA ŻuchowSKA
 urodziła się 10 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,15 kg i mierzyła 
49 cm. Jest córką Krzysz-
tofa i Judyty z Konotopia, 
a siostrą Sebastiana 

JulIA MoNtowSKA
 urodziła się 10 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,28 kg i mierzyła 
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Bartłomieja 
i Darii z Czernikowa 

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic
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Przez wieki wspinanie się na 
najwyższe szczyty ograniczała re-
ligia. Wiele cywilizacji umieszczało 
siedziby bóstw właśnie na 
niedostępnych wierzchołkach. 
Pierwszym znanym zdobywcą był 
król Filip V Macedoński. Jeszcze 
w czasach starożytnych przypisy-
wano mu zdobycie Trojańskiego 
Prochodu na terenie dzisiejszej 
Bułgarii. W średniowieczu pojawi-
ali się naśladowcy króla. Słynny 
poeta Petrarka w 1336 roku wspiął 
się na szczyt “białego olbrzyma” 
jak określano słynny szczyt Mount 
Ventoux. Bardzo popularnym celem 
pieszych wycieczek była już od XV 
wieku Śnieżka. Szczyt był łatwy do 
zdobycia, a wokół powstawała in-
frastruktura, która sprzyjała tury-
styce górskiej.

Dotychczas omówione szczyty 
były proste do zdobycia. Wystarczyło 
nieco samozaparcia i kilka godzin 
łatwego podejścia. Pierwszym 
poważnym wydarzeniem z dziedz-
iny wspinaczek było zdobycie Mont 
Aiguille we Francji. Ten szczyt, 
a właściwie płaskowyż posiada ni-
emal pionowe ściany o wysokości 

„Ponieważ jest”
CIEKAWOSTKA  Wszyscy żyliśmy historią akcji ratowniczej 
na himalajskim szczycie Nanga Parbat. Wielu pytało – po co 
ludzie chcą pchać się w te niegościnne rejony świata tylko po 
to, by stanąć przez chwilę na szczycie? Oto jak rodziła się pasja 
człowieka do zdobywania szczytów

ok.300 metrów. Sprawiało 
to, że szczyt uważano przez 
wieki za nie do zdobycia. Dla 
króla Francji Karola VII nie 
było rzeczy niemożliwych. 
Nakazał swojemu 
żołnierzowi i budownicze-
mu Antoine de Ville zdoby-
cie szczytu. Używając setek 
metrów drabin, de Ville 
karkołomnie pokonywał 
kolejne metry. Był rok 1492. 
Na kolejnego zdobywcę 
góra czekała przez kolejne 
400 lat.

Zdobywcy gór byli wciąż 
nielicznymi śmiałkami, 
którzy czynili to na rozkaz 
lub by udowodnić swoją 

odwagę. Wszystko zmieniło się za 
sprawą epoki oświecenia. W XVIII 
wieku ludzie zaczęli interesować 
się naukami przyrodniczymi. 
W niedostępne regiony przyby-
wali naukowcy zwabieni szansą 
odnalezienia i nazwania nowych 
gatunków roślin i zwierząt. Jednym 
z nich był Horace-Bénédict de Sau-
ssure. Był arystokratą, fizykiem, ge-
ologiem i botanikiem. Gdy pierwszy 
raz zobaczył na własne oczy szczyt 
Mount Blanc (najwyższy w Europie) 
postanowił go zdobyć. Osobiście nie 
starczyło mu na to umiejętności, ale 
wyznaczył nagrodę dla pierwszego 
zdobywcy szczytu. Chętnych do 
zgarnięcia nagrody było wielu, ale 
podołali jako pierwsi Michel-Gabriel 
Paccard oraz Jacques Balmat. Ten 
pierwszy był lekarzem, natomiast 
drugi przewodnikiem i poszuki-
waczem kryształów. Śmiałkowie 
weszli na wierzchołek najwyższej 
góry Europy 8 sierpnia 1786 roku. 
Polski akcent na Mount Blanc to 
Antoni Malczewski. Ten poeta był 
także wytrawnym wspinaczem 
i w 1818 roku jako ósmy wspiął się 
na dach Europy. W XIX wieku udało 

się osiągnąć niemal wszystkie 
najwyższe szczyty Alp.

Ostatnią barierą dla wspinaczy 
były Himalaje. Pierwszymi eksplor-
atorami tych gór byli Brytyjczycy. 
Początkowo góry zbierały bardzo 
krwawe żniwa. W Himalajach życie 
straciła śmietanka brytyjskich 
wspinaczy. Byli nieprzygotowani na 
tak trudne warunki. Przykładowo 
w 1905 roku samo dotarcie do 
podnóża drugiej góry świata – K2 
zajmowało dwa tygodnie. W 1909 
roku książę Luigi Amedeo wspiął 
się na wysokość nieco ponad 6 tys. 
metrów w masywie K2, po czym 
cofnął się i stwierdził, że tej góry 
nigdy nie uda się zdobyć. W 1950 roku 
dwóch Francuzów: Maurice Herzog 
i Louis Lachenal zdobyli pierwszy 
ośmiotysięcznik – Annapurnę, ale 
przypłacili to śnieżną ślepotą oraz 
poważnymi odmrożeniami, które 
doprowadziły do amputacji palców.

Ostatnim, ale za to największym 
łupem był Mount Everest. Wielu 
podejmowało próby zdobycia da-
chu świata. Najbardziej znanym 
był George Mallory. To jemu 
zawdzięczamy cytat, który ilustruje 
dążenia wszystkich wspinaczy. Gdy 
zapytano go dlaczego chce wspiąć 
się na szczyt, stwierdził – “ponieważ 
istnieje”. W 1924 roku niemal doszli 
do szczytu, ale nie wrócili z góry. 
Zwłoki Mallorego odnaleziono dopi-
ero w 1999 roku. Nie znaleziono przy 
nim dowodu zdobycia góry. 29 maja 
1953 roku Nowozelandczyk Edmund 
Hillary wraz z Szerpą  Tenzingiem 
Norgayem zdobyli Mount Everest. 
Po powrocie szczęśliwy himalaista 
stwierdził: “W końcu załatwiliśmy 
skurczybyka”. Mimo zdobycia os-
tatniej bariery góry nie stały się 
ponownie odludną pustynią. Wciąż 
znajdują się ci, którzy chcą zdobywać 
szczyty, przełamując swoje słabości.

(pw)

Przestępcy 
na przysięgę
W jaki sposób wymusić na świadku, by nie doniósł 
policji o kradzieży? Najpewniejsze jest jego zabi-
cie. Od 1926 do 1930 roku w lipnowskim grasowała 
szajka złodziei, której wystarczyła ... przysięga.

XX wiek

Banda, w skład której wchod-
zili młodzi ludzie: Władysław Na-
dolski z Zimnego Zdroju, Fryderyk 
Lampow z Krykowa, Wawrzyniec 
Gołębiewski z Zimnego Zdroju 
i Wacław Muratowski z Sieni 
prowadziła swą działalność prawie 
nieniepokojona przez kilka lat. Po 
napaści, pod groźbą śmieci, ban-
dyci wymuszali na napadniętych 
przysięgę, że nie będą donosili policji 
o napadach. Przez dłuższy czas tak-
tyka przynosiła skutek. Wszystko 
zmienił jeden z napadniętych 

z okolic Czernikowa, który poszedł 
na policję. Po wspólnej akcji mun-
durowych z Lipna i Torunia złodziei 
złapano.

Podczas procesu prokurator 
opowiadał szczegółowo o napa-
dach. Okazało się, że członkowie 
bandy do tego stopnia sterroryzow-
ali miejscową ludność, że chodzili 
w biały dzień z bronią i nie obawi-
ali się policji. Wszystkich członków 
bandy skazano na kary ciężkich 
robót.

(pw)

Proces gauleitera
W 1948 roku odbył się w Gdańsku proces niemiec-
kich przywódców z okresu wojny, podczas którego 
pojawił się także wątek lipnowski.

XX wiek

Głównym oskarżonym był 
gauleiter Albert Forster, przy-
wódca nazistów na Pomorzu 
Gdańskim. Pod koniec wojny 
uciekł motorówką z Gdańska. 
Został złapany przez Anglików 
i wydany Polsce. Jego proces 

odbywał się w Gdańsku między 
5 a 29 kwietnia. W czasie obrad 
sądu pojawiły się informacje 
dotyczące przyjazdów Forst-
era do różnych polskich miast 
w 1939 roku. Wanda Łagiewska 
opowiadała o tym, jak Forster 

XIX wiek

Oszustwo 
przy chrzcie
Ciekawy typ oszustwa pojawił się w południowej 
części powiatu lipnowskiego w 1887 roku. Było to 
oszustwo „na chrzestną”.

Oszust, który działał w parze 
z młodą kobietą, wykorzystywał 
lokalną obyczajowość. Nasi 
przodkowie nigdy nie odmawi-
ali bycia chrzestnymi. Uważano 
to niemal za grzech. Oszust 
z partnerką chodzili po domach 
i prosili osoby o bycie chrzest-
nym dla nowo narodzonego 

dziecka. Tłumaczyli, że nie są 
z okolicy, a dziecko przyszło na 
świat niespodziewanie.

 Łatwowierne panie 
godziły się na bycie chrzestnymi. 
Przybywały na umówione miejsce 
spotkania. Wówczas oszustka 
pożyczała od matki chrzestnej 
chustkę bądź poduszkę, na której 
dziecko miało być niesione do 
ołtarza. Oczywiście do chrztu 
nie dochodziło, ponieważ 
para oszustów ulatniała się 
tłumacząc, że pójdą do jednej 
z chałup po dziecko. Oczywiście 
nigdy nie wracali, a niedoszła 
matka chrzestna była biedniejsza 
o chustkę lub poduszkę.

(pw)
 fot. ilustracyjny

podczas pobytu w Wejherowie 
zachęcał Niemców do rozprawi-
ania się z Polakami: “W wasze 
ręce oddaję Polaków. Możecie 
z nimi robić co się wam podoba” 
– miały brzmieć słowa Forstera.

Wkrótce potem w mieście 
doszło do masowych aresztowań 
i egzekucji. O wizycie w Lipnie 
zeznawał Zygmunt Kownacki. 
Na początku listopada 1939 roku 
w Lipnie miało dojść do roz-
strzelania tysiąca osób. W Lipnie 
Forster wygłosił mowę, w której 
podżegał do nienawiści przeciw 
Polakom. Kończąc przemówie-
nie, stwierdził że ziemia ta jest 

odwieczną niemiecką i żaden 
Polak jej nie dostanie. Po jego 
odjeździe rozpoczęły się represje.

Kolejnym świadkiem był pro-
boszcz z Lipna Antoni Sołtysiak. 
Opowiadał o aresztowaniach 
oraz o przemówieniu Forstera. – 
„Ziemia Dobrzyńska jest czysto 
niemiecka. Polacy są tylko el-
ementem napływowym, który 
będzie usunięty. Za 10 lat ani 
jednego Polaka nie będzie już na 
tej ziemi” – brzmiały słowa For-
stera wg zeznania księdza.

Według zeznań kapłana 
w Lipnie zamordowano ok. 1400 
Polaków, w Rypinie 4080. For-

ster podczas procesu chwytał się 
wszelkich form obrony. Zasłaniał 
się wypełnianiem rozkazów 
Hitlera. Obiecał nawet, że sam 
zapłaci za odbudowę Gdańska. 
Inną obietnicą było wydanie ni-
emieckiej siatki szpiegowskiej. 
Cała obrona nie zdała się na 
nic. Forstera skazano na karę 
śmierci. Wyrok wykonano dopi-
ero po kilku latach i sprawa jego 
odwlekania do dziś pozostaje 
tajemnicą. Niektórzy twierdzą, 
że Forster dożył naturalnej 
śmierci gdzieś w głębi ZSRR.

(pw)
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Królowie szkolnej piosenki
LIPNO  W miniony piątek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się cykliczny konkurs pio-
senki „Śpiewać każdy może”. Uczniowie rywalizowali o najwyższe laury w dwóch kategoriach, popisy 
wokalne oceniała komisja konkursowa, a tygodnik CLI patronował temu największemu wydarzeniu 
muzycznemu w „piątce”

Czerwcowe konkursy piosen-
ki weszły już na stałe do kalenda-
rza imprez szkolnych. Uczniowie 
klas I-III stają w szranki zmagań 
wokalnych i prezentują swoje 
umiejętności przed społecznością 
szkolną, a my poznajemy najlepiej 
zapowiadających się wokalistów 
z szkole nr 5.

– To już kolejna edycja kon-
kursu piosenki – mówi Elżbieta 
Szajgicka, organizatorka akcji. – 
Uczniowie występują w dwóch 
kategoriach: piosenki szkolnej 
i piosenki dowolnej.

Tegoroczna edycja odbyła 
się pod hasłem „Śpiewać każdy 
może”. I rzeczywiście w piątek 
w lipnowskiej „piątce” śpiewali 
wszyscy. Wokaliści biorący udział 
w konkursie wykonywali wybra-
ne przez siebie utwory, a pu-

bliczność wtórowała w rytm naj-
modniejszych przebojów. Talent 
wokalny oceniało jury w składzie: 
wicedyrektor SP nr 5 Ewa Włodar-
czyk oraz nauczycielki: Anna Ba-
bis i Jolanta Banasik.

W kategorii „piosenka szkol-
na” bezapelacyjnie pierwsze miej-
sce przypadło Beacie Paćkowskiej. 
Na drugim miejscu uplasowała się 
Martyna Pączkowska, a na trzecim 
Adam Fierek. W kategorii „pio-
senka dowolna” pierwsze miejsce 
wyśpiewał Kacper Jastrzębski. 
Drugie miejsce i serca publiczno-
ści zdobyła Julka Celmer, a trzecie 
miejsce Olga Kowalska. Organiza-
torkami konkursu piosenki były 
nauczycielki Elżbieta Szajgicka 
i Sławomira Fornalczyk.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska

Pretendenci do tytułu tegorocznego króla piosenki czekali na werdykt

Zachwyciła uczniów

Lenka wyśpiewała 
muzyczne rękawiczki Gracja Wiktorii

Mistrzowie szkolnej piosenki

Jurorki wsłuchiwały się i oceniały Mistrziwie piosenki dowolnej
Gwiazdy doskonale 
czują się na scenie

Szymon zafundował 
wiosenną cha chę Amelka zebrała gromkie brawa

Jakub porwał publicznosć wdziękiem, 
gracją i obyciem

Był też taniec
Kołysanka dla okruszka Julki Celmer 
nie ma sobie równych

Agatka zarezentowała 
słoneczną wycinankę



Kupię/Sprzedam

Działka budowlana 30 a, po-

dzielona, woda, prąd. Krajżega + 

silnik 5,5kw. Wóz konny z zacze-

pem. Betoniarka 250 L. Tel. kon-

taktowy 54 289 73 47

Praca

Zatrudnię osobę fizyczną na fer-

mę drobiu. Zapewniam nocleg, 

wyżywienie i wynagrodzenie. Tel. 

505 414 169

Zatrudnię kierowcę z kategorią 

prawa jazdy C+E (na firanę ). Pra-

ca w kraju. Kontakt 508 304 792 

Rolnictwo

Sprzedam 3 jałowice hodowlane, 

cielne. Tel. 889 678 053 

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. 

Piórkowo. Tel. 889 091 206 

Sprzedam ziemię rolną, 2 ha, przy 

asfalcie. Wielgie. Tel. kontaktowy 

793 120 390

Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, 

przewóz aut lub maszyn do 5 t. 

Faktura, pomoc w uzyskaniu auta 

zastępczego. Tel. 889 883 507 

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - 

długość 2,2 m, średnica 75 mm, 

grubość 3 mm. Tel. 889 883 507

Nieruchomości

Mieszkanie na sprzedaż Golub-

Dobrzyń – ul. Brodnicka 35a, 

pow. 65,92m² z tarasem, cena: 

217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 

56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż Go-

lub-Dobrzyń – ul. Brodnicka 35B, 

pow. 48,05m², cena 111.219,00 

zł+VAT. KOM – BUD tel. kontak-

towy 56-498-36-31

Sprzedam działkę o powierzchni 

0,3 ha, pod lasem, przy drodze 

gminnej, blisko jezioro, 4 km 

od Golubia-Dobrzynia. Cena do 

uzgodnienia. Tel. 56 683 86 10 

Sprzedam działki z warunkami za-

budowy. Blisko Drwęcy, Rodzone, 

ok.1000m2, cena za metr 20zł. 

Tel. 605 099 422 Golub-Dobrzyń 

i okolice

Sprzedam działki budowlane 

i rekreacyjne w Rodzonem koło 

Golubia-Dobrzynia.ok.1000m2.

Cena za m2 20zł. Tel. kontaktowy 

605 099 422

Zbójno: 1,47ha rola IVa-65000zł. 

Łąka 1,36ha (1,05ha przelicz) 

KRUS/budowa- 26000zł; Łąka 

0,47ha 7000zł. 607768660 po 16 

Sprzedam dom w Węgiersku 

koło Golubia-Dobrzynia z działką 

o pow. 47 ar. Tel. 514 752 315 

Dom na wynajem w Golubiu-Do-

brzyniu od grudnia 2018, koszt 

najmu 1500 zł/miesiąc plus opła-

ty, kaucja 3000 zł. Tel. kontakto-

wy 604 446 828
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Usługi

Rolnictwo

Praca

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

Święto patrona
13 czerwca o godzinie 18.00 rozpoczną się miejskie 
uroczystości poświęcone patronowi Lipna świętemu 
Antoniemu

LIPNO

Zgodnie z lipnowską trady-
cją 13 czerwca mieszkańcy będą 
świętować z patronem miasta – 
świętym Antonim. Tegoroczne 
uroczystości rozpoczną się od 
mszy świętej w intencji miasta 
w kościele WNMP, w środę o go-
dzinie 18.00.

W niedzielę natomiast 17 
czerwca o godzinie 16.00 uro-
czystości ku czci patrona Lipna 
odbywać się będą na wzgórzu 
świętego Antoniego. Poznamy 
laureatów konkursu plastyczne-

go „Piękno miasta”, wysłuchamy 
koncertu Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Powiatu Lipnowskiego, 
a na ucztę artystyczną ze świę-
tym Antonim zapraszają pod-
opieczni Miejskiego Centrum 
Kulturalnego.

Obchody organizuje Urząd 
Miejski i Miejskie Centrum Kul-
turalne. Zapraszamy do wspól-
nego świętowania. My też tam 
będziemy.

Lidia Jagielska
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W środowe przedpołudnie sala 
kameralna Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie wypełniła 
się do ostatniego miejsca mama-
mi, dziećmi i ich gośćmi. Życzenia 
popłynęły od szefów koła PZN: 
Krzysztofa Suchockiego i Andrze-
ja Gatyńskiego, starosty lipnow-
skiego Krzysztofa Baranowskiego, 
włodarzy miast i gmin naszego 
powiatu i gości.

– Życzę wszystkim mamom 
zdrowia, ale przede wszystkim ak-
ceptacji, bo to jest dzisiaj najważ-
niejsze i pozwala nam pokonywać 
wszelkie bariery – mówił pre-
zes lipnowskiego koła Polskiego 
Związku Niewidomych Krzysztof 
Suchocki. – Wszystkim dzieciom 
życzę radości. Dzisiejsza uroczy-
stość nie miałaby miejsca, gdyby 
nie tak pokaźne grono gości ze 
starostą Krzysztofem Baranow-
skim na czele. Pieniędzy PFRON-
owskich nie starcza na wszystko, 
ale dla nas integracja jest najważ-
niejsza, bo pralka czy lodówka nie 

zastąpi kontaktu z drugim czło-
wiekiem. Życzę nam wszystkim, 
żeby nikomu z nas nigdy nie za-
brakło samochodu na dojazd do 
lekarza i zrozumienia oraz ludzi 
dobrej woli wokół siebie.     

Rodzinne spotkanie było oka-
zją do wysłuchania władz PZN 
z Bydgoszczy, rozmowy z włoda-
rzami powiatu i gmin, pracow-
nikami ośrodków pomocy spo-
łecznej i lipnowskiego Miejskiego 
Centrum Kultury. Członkowie PZN 
już zapoznali się z ofertą progra-
mową na najbliższe miesiące. Spo-
tkań integracyjnych, warsztatów 
i zajęć tematycznych nie zabrak-
nie. Pojawiły się też namacalne 
oferty pomocy w transporcie osób 
niepełnosprawnych.

– Prezes Suchocki to człowiek 
bardzo aktywny i dążący do celu 
– mówił do niewidomych starosta 
Krzysztof Baranowski. – Brawa 
dla niego. Bo urzędnicy, włodarze, 
starosta żyją z waszych podatków 
i nie jest łaską ich praca i pomaga-

nie wam. Ja wiem, że nie zawsze 
możemy spełnić wasze potrze-
by, ale staramy się. Cieszę się, że 
możemy się spotkać, dotrzeć do 
Lipna i odjechać. Wszystkim mat-
kom dziękuję za to, że są. Życzę 
zdrowia, dobrego samopoczucia 
i wreszcie docenienia emerytów, 
rencistów ze strony rządzących. 
Powiat lipnowski specjalnie dla 
niepełnosprawnych kupuje nowy 
autobus, jest to wydatek, ale cze-
go się dla was nie robi. Jesteśmy 
już prawie po wyborze tego no-
wego autobusu na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, który będzie 
kosztował 356 tysięcy złotych. Bę-
dzie to pojazd niskopodłogowy, 
dostosowany dla osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich,    

Były życzenia i pyszna strawa 
oraz muzyczne upominki od mło-
dych wokalistów z lipnowskiego 
domu kultury. Patronem medial-
nym dnia mamy w PZN był tygo-
dnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Władze samorządowe, pracownicy jednostek i przyjaciele niewidomych 

Szefowie PZN w Bydgoszczy i w Lipnie

wszystko dla mam
POWIAT/LIPNO  6 czerwca niewidomi i niedowidzący z lipnowskiego koła Polskiego Związku Nie-
widomych świętowali dzień matki i dzień dziecka. Patronem honorowym wydarzenia był starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski, a medialnym tygodnik CLI

Muzyczne upominki rozweseliły niewidomych i ich opiekunów
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o bankowości wiedzą wszystko
GMINA KIKÓŁ  7 czerwca w Szkole Podstawowej w Woli odbył się finał Gminnego Konkursu Wiedzy 
Bankowej skierowanego do uczniów szkół podstawowych z gminy Kikół. Organizatorami zmagań już po 
raz siódmy byli nauczyciele Jacek Sadowski i Stanisław Chyziński, patronem Kujawski Bank Spółdzielczy 
w Aleksandrowie Kujawskim, a patronem medialnym tygodnik CLI

Dzieci ze szkół w gminie Ki-
kół ekonomii uczą się już od naj-
młodszych lat i to nie tylko teo-
retycznie. W gminnym konkursie, 
którego finał odbył się w Woli 
w miniony czwartek, wykazali się 
umiejętnościami i nie lada pomy-
słowością. W końcu bankowość 
wymaga logicznego myślenia. Or-
ganizatorami konkursu byli na-
uczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Woli: Jacek Sadowski i Stanisław 
Chyziński, a patronat sprawował 
i nagrody ufundował Kujawski 
Bank Spółdzielczy w Aleksandro-
wie Kujawskim.

– Konkurs jest dość trudny 
i skomplikowany – wyjaśnia na-
uczyciel i organizator zmagań Sta-
nisław Chyziński. – Pierwsza część 
to wiedza o banku, druga to znajo-

mość terminów bankowych, trze-
cia to obliczenia matematyczne, 
czwarta to rozmowa z klientem 
banku w języku angielskim oraz 
piąta to plakaty promujące pro-
dukty banku.

Celem konkursu jest nie-
zmiennie do siedmiu lat popu-
laryzacja wiedzy o bankowości 
spółdzielczej, wdrażanie uczniów 
do systematycznego oszczędza-
nia oraz pogłębianie umiejętno-
ści matematycznych związanych 
z bankowością.

– Bank to pieniądze, a pienią-
dze to nagrody – zauważa nauczy-
ciel i organizator konkursu Jacek 
Sadowski. – Kujawski Bank Spół-
dzielczy ufundował nagrody dla 
naszych laureatów. Poziom kon-
kursu był w tym roku bardzo wy-

soki, najwyższy ze wszystkich edy-
cji, doszło nawet do tego, że trzeba 
było zrobić dogrywkę o pierwsze 
miejsce.

Każdy z uczestników otrzy-
mał bankowy upominek i słodkie 
co nieco. Artyści ze SP w Woli ura-
czyli gości, czyli uczestników kon-
kursu i ich nauczycieli ze wszyst-
kich szkół w gminie Kikół nie tylko 
wspaniałą atmosferą, ale też ak-
torsko-wokalną ucztą promującą 
bankowość.

Tegoroczny konkurs wygrała 
Ewelina Wójcik. Drugie miejsce za-
jęła Malwina Ziółkowska, a trzecie 
– Piotr Wiśniewski. Kolejny kon-
kurs już za rok. Patronem medial-
nym bankowych zmagań jest nie-
zmiennie tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Bankowcy gratulowlai swoim następcom

Uczniowie z Woli dobrze ugościli uczetsników konkursu

Adepci bankowości mają głowy pełne pomysłów

Dyrektor Elżbieta Kiełkowska wręczała nagrody i gartulowała mistrzom

Laureaci w komplecieByło wokalnie o bankuSkecz bankowy rozbawił gości

Goście nagrodzili brawami laureatów

Adepci bankowości spotkali się w Woli
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Trzeci bieg z koziołkiem
REKREACJA  W niedzielne południe 10 czerwca z plaży miejskiej ruszył trzeci już Bieg Koziołka, odbywa-
jący się pod patronatem burmistrza Skępego. Ponad 200 zawodników wystartowało w ośmiu kategoriach 
wiekowych

Milusińscy, uczniowie szkół 
podstawowych i średnich, doro-
śli i seniorzy. Wszyscy stanęli na 
starcie III Biegu Koziołka, każdy 
w swojej kategorii wiekowej. Mimo 
lejącego się z nieba żaru żaden 
z biegaczy nie zrezygnował, wszy-
scy dotarli do mety, każdy otrzy-
mał pamiątkowy medal. Uczest-
ników wspierali kibice, przyjaciele 
i licznie zgromadzeni nad Jeziorem 
Wielkim mieszkańcy Skępego, Lip-
na i nie tylko.

– To jest już trzeci bieg i na 
pewno będą kolejne, bo liczba 
uczestników wskazuje na koniecz-
ność organizowania tego typu im-
prez – mówi burmistrz Skępego 
Piotr Wojciechowski. – Dziękuję 
wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do organizacji biegu, 
służbom, straży pożarnej i policji 
z posterunku w Skępem oraz leka-
rzom.

W kategorii do lat 6 najszyb-
ciej dystans 50-metrowy pokonała 

Agata Wiśniewska przed Julką Go-
łębiewska i Zuzią Tomicką oraz Oli-
wią Szychowską. Kuba Cymerman 
był trzeci wśród chłopców, przed 
nim przybiegł Aleksander Krzyw-
dziński, a zwyciężył Kuba Sawicki.

W kategorii dzieci w wieku 7 do 
10 lat, po pokonaniu 150 metrów, 
na najwyższym stopniu podium 
stanęła Weronika Haśkiewicz, dru-
gie miejsce zdobyła Julia Dudzińska 
i trzecie Agnieszka Bartosz.  Najwy-
żej wśród chłopców uplasował się 
Franciszek Lewandowski, za nim 
był Wiktor Dąbrowski i na trzecim 
miejscu Jan Brzyski.

Dzieci w wieku 11-14 pokona-
ły dystans 500 metrów. Trzecie 
miejsce zdobyła Agata Rumińska, 
drugie Aleksandra Haśkiewicz, 
a pierwsze Amelka Tężycka. Wśród 
chłopców najlepiej pobiegł Marcel 
Szmulewicz, drugie miejsce zajął 
Jakub Matysiak, a trzecie Mateusz 
Elwertowski.

Na dystansie 1500 metrów bie-

gli młodzi w wieku od 15 do 18 lat. 
Na trzecim stopniu podium stanęła 
Monika Szymańska, drugie miejsce 
zajęła Paula Błaszczak, a zwycięży-
ła Natalia Marcinkowska. Trzecie 
miejsce wśród chłopców zdobył 
Damian Tucholski, drugie Przemy-
sław Orłowski, a zwyciężył Karol 
Kolawa.

Pozostali pokonali 4000 me-
trów. W grupie wiekowej 19-35 lat 
zwyciężyła  Katarzyna Kuchnicka 
przed Zofią Tomicką. Na trzecim 
miejscu stanęła Magdalena Kaczo-
rowska. Trzecie miejsce wśród pa-
nów zdobył Rafał Krupiński, drugie 
Cezary Ruciński, a zwyciężył Hu-
bert Orłowski.

W kategorii 36-50 lat drugie 
miejsce zdobyła Joanna Zielińska, 
a pierwsze Mariola Bartosz. Wśród 
panów na trzecie miejsce zasłużył 
Edmund Speckiewicz, drugie zajął 
Marek Bartosz, a pierwsze Marcin 
Radomski.

Janusz Jakubowski zajął trze-

cie miejsce, Marek Polichnowski 
drugie, a pierwsze Adam Olszewski 
w kategorii wiekowej 51-65. W tej 
kategorii pierwsze miejsce wśród 
pań zdobyła Regina Wysocka.

W kategorii 66 lat i więcej 
drugie miejsce zdobył Stanisław 
Błaszczak, a pierwsze Wojciech 
Lewandowski. Nagrodę specjalną 
dla najstarszego zawodnika biegu 
otrzymał Stanisław Błaszczak.

– Cieszymy się, że zawodnicy 
pojawiają się u nas po raz kolejny, 
a nie są mieszkańcami naszego 
miasta – mówi Magdalena Elwer-
towska.

To znak, że biegi koziołka zy-
skują coraz większą popularność 
i oprócz mieszkańców miasta 
i gminy stają na ich starcie także 
goście i… dziennikarze CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Utrzymanie ucieka Wiśle
PIŁKA NOŻNA  Wisła Dobrzyń przegrał u siebie aż 0:6 z Kujawianką Strzelno. Identyczny wynik na nie-
korzyść zanotowała tydzień wcześniej i tym samym na dwie kolejki przed końcem sezonu coraz gorzej 
wygląda jej sytuacja w walce o utrzymanie w V lidze

Gdy blisko miesiąc temu 
Wiślacy w dobrym stylu poko-
nali lidera okręgówki – Włocła-
vię Włocławek i to na jej boisku, 
wydawało się, że walka o po-

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

zostanie w V lidze zakończy się 
sukcesem. Trzy kolejki później 
sytuacja wygląda o wiele gorzej. 
Przypomnijmy, że w 26. kolejce 
Wisła przegrała pechowo 0:1 klu-

czowy mecz u siebie z Piastem 
Złotniki Kujawskie. Kluczowy, bo 
ten zespół chwilę później prze-
skoczył naszą ekipę w tabeli. Ty-
dzień temu Wisła poległa aż 0:6 
w Szubinie. Szansą na przełama-
nie miał być sobotni mecz z Ku-
jawianką Strzelno.

W pierwszej połowie nie pa-
dła żadna bramka, zatem emocje 
miały sięgnąć zenitu w drugiej 
odsłonie. I faktycznie emocji 
było w Dobrzyniu co niemiara, 
ale bynajmniej nie pozytywnych. 
To co stało się w 20 minut po 
wznowieniu gry wstrząsnęło pił-
karzami i kibicami Wisły. Goście 
między 47. a 68. minutą zdobyli 
– uwaga – aż pięć goli!

Gospodarze byli praktycz-
nie bezradni wobec szybkich 

akcji Kujawianki. Pierwszy gol 
padł po kontrze środkiem i ład-
nym strzale z dystansu, drugi po 
dośrodkowanie z lewej strony 
i woleju napastnika ze Strzel-
na. Był też gol z rzutu karnego 
za zagranie ręką w „szesnastce” 
oraz spokojne wykończenie akcji 
Kujawianki po nieudanym wybi-
ciu piłki przez bramkarza Wisły 
Sujeckiego.

Mimo głośnego dopingu ki-
biców z Dobrzynia wiadomo 
było, że Wiślacy już nic nie zmie-
nią w tym spotkaniu. Gorzej, że 
w końcówce Kujawianka zdoby-
ła szóstego gola. Dodatkowym 
policzkiem dla Wisły może być 
fakt, że jego autorem był... re-
zerwowy bramkarz gości, który 
chwilę wcześniej pojawił się do 

gry w polu.
Po tej porażce Wisła spadła 

na 14. miejsce w tabeli, które 
oznacza spadek (na 16 zespołów). 
Teoretycznie możliwe jest jesz-
cze wyprzedzenie Piasta Złotniki 
Kujawskie i Lubienianki Lubień 
Kujawski, ale nie dość, że Wisła 
musi wygrać dwa ostatnie mecze 
(ze Zdrojem Ciechocinek i GKS 
Baruchowo) to jeszcze musi li-
czyć na potknięcia przeciwni-
ków.

Jak widać, sytuacja jest bar-
dzo trudna. Ale dopóki piłka 
w grze, trzeba wierzyć, że pił-
karze z Dobrzynia się utrzyma-
ją w V lidze. O szczegółach bę-
dziemy informować na bieżąco 
w CLI.

Tekst i fot. (ak)

Piłka nożna

Wygrana na koniec
Pewną wygraną 4:0 odniosły piłkarki UKS Mustang 
Wielgie w swoim ostatnim meczu III ligi kobiet w se-
zonie 2017/18. Nasza drużyna skończy rozgrywki na 
drugim lub trzecim miejscu.

10 czerwca UKS rozegrał 
ostatni mecz w sezonie, mierząc 
się na wyjeździe w Świeciu z Wdą 
Strażak Przechowo. Nasz zespół 
podszedł do tego spotkania bar-
dzo spokojnie. Mecz był rozgry-
wany w ponad 30-stopniowej 
temperaturze, ale mimo to był 
bardzo udany dla Mustanga. W 13. 
minucie Magdalena Żebrowska 
była o włos od zdobycia bramki, 
lecz gospodynie uratował słu-

pek. Od początku meczu widać 
było przewagę UKS-u, który ob-
jął prowadzenie w 16. minucie, 
kiedy to po kombinacyjnej akcji 
środkiem pola Paulina Szczepa-
niak asystowała przy golu Anity 
Maćkiewicz. Wda mogła wyrów-
nać, ale UKS od straty bramki 
uratowała Aleksandra Olkiewicz, 
która sparowała piłkę na słupek.

W 28. minucie znów ak-
cja Pauliny Szczepaniak i Anity 

Maćkiewicz przyniosła bramkę, 
a jej strzelcem była Paulina. Do 
przerwy było 2:0. Po przerwie 
nasz zespół prowadził grę i w 56. 
minucie podwyższył na 3:0 po 
sprytnym strzale przy słupku 
Anity Maćkiewicz. W 75. minu-
cie wynik na 4:0 ustaliła Kinga 
Marchlewska. W ostatniej kolej-
ce UKS pauzuje, dostając punkty 
walkowerem, ale pewne jest to, 
iż na koniec sezonu zajmie 2. lub 
3. miejsce w zależności od wyni-
ków ostatniej kolejki.

Skład UKS-u: Olkiewicz (An-
drzejewska), Detmer (Przybo-
rowska), A. Żebrowska, Rybczyń-
ska (Kamińska), Marchlewska, 
Kwiatkowska (Wenderlich), Pikos 
(Raczkowska), Szczepaniak, Mać-
kiewicz, Wiśniewska (Wilińska), 
M. Żebrowska.

(ak), fot. archiwum

Kolejny sukces LKKK
9 czerwca w Resku odbyły się Międzynarodowe Mi-
strzostwa Pomorza z udziałem 278 zawodników z 21 
klubów. Podopieczni sensei Pawła Olszewskiego jak 
zwykle odnieśli duży sukces, zdobywając 13 medali: 
6 złotych, 6 srebrnych i 1 brązowy.

Sporty walki

2 złote medale zdobyła Kasia 
Gabrychowicz – w kumite (walki) 
młodziczek – 40 kg oraz w kon-
kurencji kata. 1 złoty medal zdo-
była Mikołajczyk Klaudia – w ku-
mite dziewcząt 8-9 lat – 30 kg. 
1 złoty medal dla Marysi Szojdy 
w kumite kadetek – 30 kg, a tak-
że 1 złoty medal zdobyła Zuzanna 
Sądej w kumite młodziczek – 50 
kg. Również 1 złoty medal zdobył 
Bartosz Prażniewski w kumite 
chłopców 8-9 lat – 30 kg, który 
dodatkowo wywalczył srebrny 
medal w konkurencji kata. Srebr-
ny krążek wywalczyła Mikołajczyk 
Wiktoria w kumite dziewcząt 8-9 

lat – 40 kg. Dwa srebrne medale 
zdobył Szymon Majewski – w ku-
mite juniorów open oraz w kon-
kurencji kata. Dwa srebrne me-
dale wywalczyła również Marta 
Majewska – w kumite kadetek 
– 30 kg oraz w konkurencji kata. 
Jedyny brązowy medal wywalczy-
ła Angelika Sielczak w konkurencji 
kata seniorek.

Na zdjęciu cała drużyna Lip-
nowskiego Klubu Kyokushin Ka-
rate, która wystąpiła podczas tych 
mistrzostw oraz na drugim za-
wodnicy którzy zdobyli medale.

(ak)
 fot. nadesłane


