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Powiat

Pojadą za darmo
Starosta zaproponował radzie powiatu, aby w waka-
cje młodzież szkolna mogła jeździć autobusami PZTP 
za darmo. Radni jednogłośnie tę propozycję poparli.

Uchwała w sprawie ustalenia 
cen i opłat dodatkowych za usługi 
przewozowe w publicznym trans-
porcie zbiorowym była jednym 
z punktów ostatniej sesji rady 
powiatu. Jej podjęcie nie jest spo-
wodowane podwyżką cen biletów 
za przejazdy lecz tym, że zarząd 
powiatu przedstawił radzie pro-
pozycję wprowadzenia w czasie 
wakacji darmowych przejazdów 
dla młodzieży ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz śred-
nich z całego powiatu.

– I tak tankujemy pojazdy, 
i tak jeździmy. Jeśli mamy wozić 
powietrze, lepiej będzie, gdy sko-
rzysta nasza młodzież. Wystar-
czy, że młody człowiek okaże kie-
rowcy ważną legitymację szkolną. 
Oczywiście oferta dotyczy wy-
łącznie mieszkańców powiatu 
lipnowskiego uczących się w na-
szych szkołach – mówi starosta 
Krzysztof Baranowski.

Wprowadzenie bezpłatnej 
usługi przewozowej obejmującej 
wszystkie linie sieci komunika-

cyjnej na terenie powiatu lip-
nowskiego ma stworzyć dzieciom 
i młodzieży w okresie wakacyjnym 
możliwość swobodnego porusza-
nia się po terenie całego powiatu. 
W okresie wakacji młodzież odby-
wa praktyki szkolne, podejmuje 
dorywcze prace, a przede wszyst-
kim ma możliwość skorzystać 
z oferty kulturalnej, sportowej, 
naukowej i turystycznej przygo-
towanej dla społeczeństwa po-
wiatu lipnowskiego.

– Mam nadzieję, że uczniowie 
będą zadowoleni z podjętej przez 
radę powiatu w Lipnie decyzji. 
Wierzę, że nasi młodzi mieszkań-
cy chętnie skorzystają z oferty 
Powiatowego Zakładu Transportu 
Publicznego w Lipnie, także po 
okresie wakacyjnym – dodaje Ba-
ranowski.

Uchwałę rada powiatu przy-
jęła jednogłośnie. Darmowe prze-
jazdy dla młodzieży szkolnej obo-
wiązywać będą od 23 czerwca do 
2 września br.

Tekst i fot. (ak)

– Takiego oddziału to ja jesz-
cze nie widziałam. Dochodzi tam 
do rażących zaniedbań. Chorym 
nie są podawane leki, nie są kar-
mieni, powstają odleżyny na cie-
le, nie jest wykonywana toaleta. 
Ponadto w przyszpitalnym pro-
sektorium pracownik żąda opła-
ty w wysokości 200 zł za przygo-
towanie zwłok – mówi kobieta, 
która prosi o anonimowość (na-
zwisko znane redakcji).

Zaniedbania personelu?
Czytelniczka CLI twierdzi, że 

w najgorszej sytuacji są pacjen-
ci, którzy zdani są całkowicie na 
pomoc innych. Wspomina, iż na 
jednej z sal leżało sześciu męż-
czyzn, a pięciu z nich zmarło. Jej 

zdaniem do zdrowia mogłoby 
wrócić więcej z nich, gdyby nie 
zaniedbania personelu.

– O której porze byśmy nie 
przyjechali w odwiedziny do 
chorego, to na stolikach stały w  
kieliszkach leki, których nie po-
dano pacjentom. Sami nie byli w 
stanie ich zażyć. Tak samo było 
z posiłkami. Wszystko zimne. 
Pacjenci nie byli myci i goleni. 
Leżeli w przepoconej poście-
li – wspomina kobieta prosząca 
o interwencję. – Rodziny miały 
ograniczany wstęp na oddział. 
Najpierw zasłaniano się epi-
demią grypy, a później wprost 
wypraszano rodziny z pokoi pa-
cjentów. W tak krótkim czasie i 

wprowadzanych ograniczeniach 
nie udawało nam się wszyst-
kiego zrobić przy chorym. Nie 
mogliśmy przecież być przy nim 
cały czas i pilnować, aby nie zro-
biły się odleżyny.

Więcej niezadowolonych
Kobieta twierdzi, że nie tyl-

ko ona ma wątpliwości co do 
prawidłowości pracy personelu 
pracującego na tym oddziale. Z 
opieki mieli nie być zadowoleni 
także krewni innych pacjentów.

– Jedna z pań powiedział mi, 
że jej mąż podczas jej wizyt był 
tak spragniony, że wypijał trzy 
kubki wody, a usta miał tak su-
che, że aż mu popękały – cytuje 
kobieta.

Na tym nie koniec listy do-
mienianych zaniechań. Rodzi-
na pacjenta przebywającego na 
oddziale wewnętrznym zgłasza 
także trudności z uzyskaniem in-
formacji o stanie zdrowia chore-
go. Z jej doświadczeń wynika, że 
lekarze prowadzący bywali nie-
osiągalni lub mieli zamykać się 
przed nimi na klucz w pokojach 
lekarskich. Co więcej, pracownik 
prosektorium ma pobierać opła-
tę za przygotowanie zwłok do 
wydania w wysokości 200 zł i nie 
wystawia za to pokwitowania. 

Dokończenie na str. 5
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Tak wygląda hala po remoncie
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Hala odzyskana
SkĘPe  W miniony poniedziałek 9 kwietnia Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w Lipnie przywrócił do użytkowania 
po kapitalnym remoncie halę sportową przy skępskiej Szkole 
Podstawowej

Uczniowie i pracownicy 
szkoły podstawowej w Skępem 
od kilkunastu dn korzystają 
z wyremontowanej i zmoder-
nizowanej hali sportowej. Dwa 
tygodnie temu informowaliśmy, 
słowami burmistrza Skępego 
Piotra Wojciechowskiego, o za-
kończeniu remontu i wielu pro-
cedur odbiorczych oraz o ocze-
kiwaniu na ostateczną decyzję 
inspektora budowlanego. Dzisiaj 
wiemy już, że wszystkie proce-
dury zakończyły się pozytywnie, 
terminowo i wszystkie organy 
kontrolne zezwoliły na przywró-
cenie obiektu do użytkowania.

Przypomnijmy, że hala była 
wyłączona z użytkowania de-
cyzją inspektora nadzoru bu-
dowlanego od 9 sierpnia 2016 
roku. Była zakwalifikowana jako 
obiekt grożący zawaleniem, 
a przebywanie w jego pobliżu 
groziło utratą zdrowia lub nawet 
życia. Sprawa była więc bardzo 
poważna. Władze miasta i gminy 
zleciły wykonanie odpowiednich 
ekspertyz, szukały najlepszych 
rozwiązań technicznych, zleciły 
opracowanie projektu budow-
lanego, a 23 lutego 2017 roku 
uzyskały pozwolenie na budo-
wę. A że taki remont to i duży, 
i niespodziewany koszt dla kasy 
miejskiej, to konieczne było szu-
kanie najlepszych rozwiązań fi-
nansowych.

– W efekcie udało się pozy-
skać dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w kwo-
cie 963 tysięcy złotych w ramach 
Programu modernizacji szkolnej 
infrastruktury sportowej, a tak-
że 885 tysięcy złotych w formie 
preferencyjnej i częściowo uma-
rzalnej pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu na pokrycie kosztów 
prac termomodernizacyjnych – 
informuje Krzysztof Jaworski ze 
skępskiego ratusza. – Kolejnym 
etapem (modernizacji i remon-
tu hali – red.) było wyłonienie 
wykonawcy robót, co udało się 
dopiero w trzecim przetargu, 
a efektem czego było zawarcie 2 
sierpnia 2017 roku umowy z fir-
mą Revbud Grzegorz Cyganek 
Tomasz Wszelaki Sp. j. z Torunia 
o wartości 3 milionów złotych. 
Pierwszym etapem było zrobie-
nie projektów, które uwzględ-
niały szczegółowy sposób 
wykonania poszczególnych ele-
mentów technicznych obiektu, 
zaś zasadnicze prace budowlane 
rozpoczęły się w październiku 
ubiegłego roku. Ze względu na 
niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, niepozwalające na pra-
widłowe wykonanie niektórych 
elementów zadania, termin za-
kończenia prac został przesu-
nięty z końca listopada na luty 
2018 roku, który to termin udało 
się dotrzymać. Mając na uwadze, 
że inwestycja ta była niezwykle 
trudna do wykonania, chcieli-
byśmy złożyć podziękowania 
wykonawcy i jego pracownikom 
reprezentowanym na budowie 
przez kierownika budowy Pio-
tra Pieniążka, a także zespołowi 
inspektorów nadzoru na czele 
z kierownikiem Aleksandrem 
Małyszem. Pragniemy również 
podziękować wszystkim osobom, 
które poprzez przychylność i od-
danie sprawom miasta i gminy 
Skępe również przyczyniły się do 
sukcesu przedsięwzięcia. Mamy 
nadzieję, że obiekt będzie słu-
żył młodzieży szkolnej, klubom 
sportowym, a także wszystkim 

tym, którzy będą chcieli spędzać 
na nim aktywnie czas i podnosić 
sprawność fizyczną.

Efektem finalnym realizacji 
zadania, jak informuje Krzysz-
tof Jaworski ze skępskiego ma-
gistratu, oprócz wzmocnienia 
konstrukcji całego budynku jest 
jego pełna termomodernizacja, 
wydolny system ogrzewania 
i wentylacji zapewniający kom-
fort termiczny o każdej porze 
roku, a także nowe oświetlenie 
i przede wszystkim nowa, typo-
wo sportowa, podłoga.

– Remont hali był niespo-
dziewany dla naszego budże-
tu, odbył się kosztem inwesty-
cji, które mogły być w mieście 
i gminie Skępe zrobione – mó-
wił podczas sesji rady miejskiej 
burmistrz Piotr Wojciechow-
ski. – Korzystanie z hali mogło 
się źle skończyć. A jest to jedna 
z piękniejszych hal w powie-
cie i województwie, taka jest 
opinia fachowców. Z budżetu 
miasta i gminy zostały prze-
znaczone pieniądze, hala była 
remontowana w trudnych wa-
runkach atmosferycznych i tu 
chcę podziękować firmie, która 
dołożyła wszelkich starań i wy-
remontowała obiekt, którego 
mieszkańcy miasta i gminy na 
pewno przez długi czas nie będą 
się wstydzić.

Najważniejsze jest to, że 
młodzi skępianie mają znowu 
miejsce do rozwijania sprawno-
ści fizycznej, a lekcje wychowa-
nia fizycznego i wszelkie zajęcia 
sportowe odbywają się w nowo-
czesnym, dostosowanym do wy-
magań i potrzeb XXI wieku, ale 
przede wszystkim bezpiecznym 
obiekcie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W 78. rocznicę 
zbrodni katyńskiej
W piątek 13 kwietnia na placu Dekerta przedstawicie-
le władz miasta z burmistrzem Pawłem Banasikiem 
na czele oraz mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze pod pomnikiem obywateli ziemi dobrzyńskiej 
pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie 
i innych miejscach kaźni przez NKWD w 1940 roku.

Lipno

13 kwietnia w Dniu Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej (polskie 
święto uchwalone rzez sejm RP 14 
listopada 2007 roku) mieszkańcy 
całego kraju i naszego miasta upa-
miętniali rocznicę opublikowania 
przez Niemcy w 1943 roku infor-
macji o odkryciu w Katyniu pod 
Smoleńskiem masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego zamor-
dowanych przez NKWD w 1940 
roku. Prawda o zbrodni katyńskiej 
była ukrywana przez ponad pół 
wieku. Związek Radziecki przyznał 
się oficjalnie do popełnienia zbrod-
ni dopiero 13 kwietnia 1990 roku, 
kiedy to przekazał Polsce pierwsze 
dokumenty archiwalne dotyczące 
wymordowania Polaków. Od tego 
dnia, Dzień Pamięci obchodzono 
przez kilkanaście lat jako Światowy 
Dzień Ofiar Katynia. W 2000 roku, 
w 60. rocznicę zbrodni katyńskiej, 
w Charkowie, Katyniu i Miednoje 
zostały otwarte polskie cmentarze. 
W 2015 roku, w 75 rocznicę zbrodni 
pomnik obywateli ziemi dobrzyń-
skiej pomordowanych w Katyniu, 
Miednoje, Charkowie i innych miej-
scach kaźni przez NKWD w 1940 
roku odsłonięto w Lipnie, na placu 
Dekerta. Inicjatorami budowy lip-
nowskiego pomnika i organizato-
rami uroczystości inauguracyjnych 
byli: Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
Ziemi Dobrzyńskiej, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Lipnie, samo-
rząd Lipna, samorząd gminy Lipno 
i starostwo powiatowe w Lipnie. 
Mszę świętą przed trzema laty 
odprawił i pomnik poświęcił ks. 
biskup Wiesław Alojzy Mering, or-
dynariusz diecezji włocławskiej. 
W przedsięwzięcie zaangażowali się 
na różnych jego etapach: Sylwester 
Śmigiel, Wiktor Sieradzki, Adrian 
Lewandowski, Leszek Śliwiński, 
Marcin Kawczyński i Jolanta Iwiń-
ska.

– Umarli, abyśmy my żyli wol-
ni – to motto wypisane na cmen-

tarzu Orląt Lwowskich jest najkrót-
szym i najpełniejszym określeniem 
polskich ofiar zbrodni niemieckich 
i sowieckich II wojny światowej 
– mówił burmistrz Lipna Paweł 
Banasik. – Symbolem tych pierw-
szych, niemieckich jest Auschwitz, 
symbolem drugich, sowieckich jest 
Katyń. Wszystkim pomordowanym 
na wschodzie odpłacamy wierną 
i żywą pamięcią, składając żołnie-
rzom naszej wolności hołd najwyż-
szy, od teraz także na placu Deker-
ta w Lipnie.

W 2016 roku na pomniku przy-
były kolejne dwie tablice z nazwi-
skami ofiar. A wszystko zaczęło się 
od wykładu inauguracyjnego na 
UTW w Lipnie. Odżyły wspomnie-
nia, zrodziła się potrzeba utworze-
nia miejsca pamięci, a ówczesna 
burmistrz Lipna Dorota Łańcucka 
przyjęła do realizacji przekazany 
za naszym pośrednictwem przez 
słuchaczy lipnowskiego UTW apel. 
W uroczystościach uczestniczyły 
rodziny ofiar zbrodni NKWD z całej 
ziemi dobrzyńskiej. To oni odsłonili 
wyczekiwany pomnik i jako pierw-
si złożyli hołd poległym, a teraz 
co roku mogą złożyć hołd ofiarom 
i wspomnieć dramatyczne wyda-
rzenia katyńskie.

Zginęli w 1940 roku policjan-
ci, żołnierze, księża, intelektuali-
ści, także z naszego regionu. Na 
tabliczkach przymocowanych do 
lipnowskiego pomnika znalazły się 
już nazwiska ponad stu ofiar spod 
Katynia, Charkowa, Miednoje i in-
nych miejsc kaźni wywodzących się 
z ziemi dobrzyńskiej. Nie wszyst-
kich zapewne udało się zidentyfi-
kować, wspomnieć i upamiętnić. 
Istnieje wciąż możliwość zgłaszania 
kolejnych osób. Co roku, zawsze 13 
kwietnia, będziemy oddawać w Lip-
nie hołd ofiarom NKWD, a kolejne 
pokolenia będą uczyły się historii 
i wspominały bohaterów.

Lidia Jagielska
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W Krojczynie bez zmian
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  W miniony czwartek burmistrz Jacek Waśko starł się z mieszkańcami 
Krojczyna na zebraniu sołeckim. Podobnie jak przed rokiem pod adresem włodarza miasta i gminy padło 
wiele zarzutów

R E K L A M A

Nie od dziś wiadomo jest, że 
mieszkańcy Krojczyna za swo-
im burmistrzem nie przepadają. 
Przynajmniej takie wnioski można 
wyciągnąć ze spotkania sołeckiego, 
na którym pojawiło się około 30 
osób. Tak jak na spotkaniu w ubie-
głym roku, które relacjonowali-
śmy, tak i teraz doszło do ostrej 
dyskusji, momentami zwyczajnej 
kłótni.

Co z chodnikiem?
Spotkanie w Krojczynie było 

ostatnim z cyklu tegorocznych 
rozmów burmistrza z mieszkań-
cami. Miało odbyć się wcześniej, 
ale Jacek Waśko chorował, dla-
tego termin został przesunięty. 
Tradycyjnie na początku włodarz 
miasta i gminy zrelacjonował 
swoje poczynania, omówił spra-
wy bieżące, inwestycje, itd. Mówił 
m.in. o zaległościach mieszkańców 
w opłatach, co w Krojczynie jest 
widoczne np. w opłatach za śmie-
ci (ok. 11 tys. zł zaległości całego 
sołectwa). Gorąco zrobiło się póź-
niej. Kontrowersje wywołał temat 
inwestycji przy drodze wojewódz-
kiej 562 z Włocławka w kierunku 
Dobrzynia i Płocka.

– Zabezpieczyliśmy na dofi-

nansowanie tej inwestycji 300 tys. 
zł na ten rok. Mamy podpisany list 
intencyjny z marszałkiem woje-
wództwa, który zapewniał nas, że 
pokryje większość kosztów tego 
zadania. Teraz urząd marszałkow-
ski chce wprowadzić zapis, że jeśli 
pieniędzy zabraknie, my będziemy 
musieli dołożyć więcej. Nie jeste-
śmy zainteresowani takim rozwią-
zaniem, bo to nie nasze zadanie. 
Czekamy na ostateczną decyzję 
marszałka – mów burmistrz Jacek 
Waśko.

Odrzucić Szpiegowo
Jeśli ta będzie pozytywna dla 

mieszkańców Krojczyna i Szpie-
gowa, być może jeszcze w tym 
roku zostanie wykonany projekt 
inwestycji. Z informacji burmi-
strza wynika, że całe zadanie, po-
legające na budowie chodnika od 
szkoły w Krojczynie w kierunku 
Szpiegowa i przebudowie skrzy-
żowania trzech dróg w Szpiegowie 
na rondo, ma kosztować nawet 
4,5 mln zł. Skoro problemem są za 
duże koszty, obecni na spotkaniu 
mieszkańcy Krojczyna zapropono-
wali rozwiązanie.

– Skoro inwestycja jest za dro-
ga, to należy zrezygnować choćby 

z chodnika do samego Szpiego-
wa. Najważniejsze jest centrum 
Krojczyna, okolice szkoły. Proszę 
zobaczyć, jaki tu jest ruch. Chodzi 
przede wszystkim o bezpieczeń-
stwo dzieci uczęszczających do 
szkoły – przekonuje Jarosław Ku-
jawski.

Inwestycja etapami
Tę opinię poparli także inni 

mieszkańcy Krojczyna. Dla nich 
liczy się centrum własnej wsi, nie 
chodnik do Szpiegowa, czy tym 
bardziej rondo w sąsiedniej miej-
scowości. Burmistrz wyjaśniał 
zasadność całej inwestycji. – Zga-
dzam się, że centrum Krojczyna 
jest najważniejsze, dlatego ma to 
być pierwszy etap zadania. Dla-
tego też proponowaliśmy podział 
na etapy, żeby w dalszej kolejności 
wykonać także chodnik do Szpie-
gowa i przebudować skrzyżowa-
nie, na którym dochodzi często do 
zdarzeń drogowych – tłumaczył 
Jacek Waśko.

Konflikt ze strażą
Głos w dyskusji zabrał także 

sekretarz miasta i gminy Ryszard 
Machnowski. Mimo to mieszkańcy 
Krojczyna pozostawali przy swo-
im. Jeszcze większe kontrowersje 

wzbudził temat, który przypo-
mniał Jarosław Kujawski, prezes 
OSP Krojczyn. Jak wiadomo jed-
nostka ta jest zwaśniona z bur-
mistrzem, a kością niezgody jest 
budynek strażnicy. Na rozstrzy-
gnięcie czeka sprawa w sądzie. To 
z kolei rzutuje na poruszoną przez 
prezesa kwestię.

– Dostaliśmy dofinansowanie 
w kwocie prawie 10 tys. zł na nowe 
drzwi do garażu. Mieliśmy już pie-
niądze na koncie, pozostało tylko 
przyjąć dotację z ministerstwa, 
przydzieloną przez komendan-
ta powiatowego PSP. Burmistrz 
się nie zgodził i odtrącił tym sa-
mym pieniądze. Jak tak można? – 
grzmiał Kujawski.

Bez porozumienia
O sprawie także informo-

waliśmy na łamach CLI. Rzeczy-
wiście jednostki OSP w powiecie 
otrzymały dotacje w podobnych 
kwotach. OSP Krojczyn nie mo-
gła przyjąć pieniędzy, gdyż nie 
ma prawa dysponowania budyn-
kiem strażnicy. Właśnie w tym 
przedmiocie ma rozstrzygać sąd. 
Po zapoznaniu się ze sprawą ko-
mendant powiatowy PSP Ireneusz 
Poturalski musiał cofnąć dotację. 

Ratunkiem mogło być porozumie-
nie pomiędzy burmistrzem i OSP. 
Odbyło się nawet spotkanie stron 
w obecności Poturalskiego.

– Byłem obecny na tym spo-
tkaniu, sporządzałem z niego pro-
tokół, jest on do wglądu w urzę-
dzie miasta i gminy. Warunkiem 
przekazania dotacji było podpisa-
nie porozumienia z burmistrzem. 
Przedstawiciele OSP Krojczyn 
stwierdzili, że nie podpiszą poro-
zumienia, dopóki sprawa jest w są-
dzie. Dlatego pieniądze nie mogły 
zostać przekazane. Nie można 
mówić, że burmistrz ich nie przy-
jął – wyjaśnił Machnowski.

Końca nie widać
W kwestii budynku zajmo-

wanego przez OSP Krojczyn po-
rozumienia nie widać. Poza tymi 
najpoważniejszymi sprawami 
burmistrzowi wytknięto kolejne. 
Emocje wzbudził temat brudnej 
wody w kranach, budowy wodo-
ciągu, planów nawadniania pól 
z Wisły, czy lokalnych dróg. Opo-
nenci Jacka Waśko chętnie wyty-
kają mu także plany zorganizowa-
nia w Dobrzyniu pokazu samolotu 
gaśniczego. I tak już czwarty rok.

(ak)
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Więcej kasy na inwestycje
POWIAT  Środowa sesja rady powiatu w Lipnie poświęcona była m. in. zmianom w budżecie powiatu 
na 2018 rok. Były one podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych 
inwestycji

W związku z prowadzonymi 
postępowaniami przetargowymi 
zaistniała konieczność zwięk-
szenia kwoty zaplanowanej na 
budowę wiat i pomostów przy 
Zespole Szkół w Skępem. Rada 
zwiększyła w tym paragrafie 

inwestycyjnym środki o 316 tys. 
zł, co oznacza, że po zmianie na 
ten cel powiat zabezpieczył po-
nad 900 tys. zł. Dzięki temu za-
daniu jednostka zwiększy swoją 
atrakcyjność jako miejsce or-
ganizacji wypoczynku letniego, 

czy obozów sportowych. Będzie 
to doskonałe uzupełnienie ist-
niejącego tam kompleksu boisk 
sportowych, tworzące miejsce 
sprzyjające aktywnemu wypo-
czynkowi na świeżym powietrzu 
w otoczeniu przyrody.

Radni dokonali również 
zwiększenia o 527 tys. zł kwoty 
przeznaczonej na zakup auto-
busu na potrzeby Powiatowego 
Zakładu Transportu Publicznego 
w Lipnie. Łącznie na to zadanie 
w budżecie powiatu zabezpie-
czona zostało prawie 1,3 mln 
zł. Ponadto do budżetu zostało 
wprowadzone kolejne zadanie, 
tj. zakup mini autobusu na po-
trzeby Powiatowego Zakładu 
Transportu Publicznego w Lip-
nie, na realizację którego prze-
znaczono 300 tys. zł.

– Inwestycje dotyczące roz-
budowy taboru PZTP wiążą się 

z rozwojem tej jednostki, co 
świadczy o tym, że innowacyjny 
pomysł utworzenia zakładu był 
prawdziwym strzałem w dzie-
siątkę, bo zapotrzebowanie na 
jego usługi cały czas się zwięk-
sza, a nowy i nowoczesny tabor 
jest doskonałą kartą przetargo-
wą w ubieganiu się o kolejne in-
tratne kontrakty – mówi staro-
sta Krzysztof Baranowski.

Radni dokonali też zmian 
w zakresie wydatków na dzia-
łania dotyczące ochotniczych 
straży pożarnych, co jest od-
powiedzią na zapotrzebowanie 
zgłaszane przez OSP z poszcze-
gólnych miejscowości. Zapla-
nowane środki w wysokości 35 
tys. zł zostały przeznaczone na 
wydatki na zakup wyposażenia 
jednostek OSP oraz dotyczące 
organizacji imprez jubileuszo-
wych jednostek.

– Jako przewodniczący za-
rządu powiatu w Lipnie zawsze 
na bieżąco staram się reago-
wać na pojawiające się potrzeby 
i wyzwania jakie stawia przede 
mną rozwój wydarzeń. Odzwier-
ciedleniem tego są aktualne 
zmiany w budżecie, które wyni-
kają z potrzeb, z rozpoczętych 
i realizowanych zadań. Staram 
się wraz zarządem jak najlepiej 
prowadzić politykę inwestycyj-
ną powiatu, czego najlepszym 
dowodem jest chociażby to, że 
środki na nowe inwestycje i po-
dejmowanie nowych zadań są 
cały czas wypracowywane, że 
wprowadzane są nowe zadania 
inwestycyjne, a z roku na rok 
udaje się zrealizować kolejne 
pomysły i zamierzenia na rzecz 
mieszkańców powiatu lipnow-
skiego – zapewnia Baranowski.

Tekst i fot. (ak)

W  s k r ó c I e
LIPNO Dziennikarskie śledztwo na ekranie 
22 kwietnia, w niedzielę o godzinie 17.00 w kinie Nawojka rozpocznie się seans filmowy „Sprawa Chrystusa”. 

Scenariusz filmu został oparty na historii Lee Strobla, laureata Nagrody Pulitzera i autora bestsellerowej książki. 
Bohater filmu Strobel był w latach 70-tych XX wieku wojującym ateistą i chciał udowodnić świeżo nawróconej 
żonie brak racjonalności zmartwychwstania. Bez niego nie ma chrześcijaństwa, więc Strobel postanowił jako 
rasowy reporter pokazać, że nie miało ono miejsca. Po wielu dogłębnych rozmowach z teologami, lekarzami, 
psychologami i antropologami zrozumiał, że wiara jest racjonalna.

LIPNO Budują ścieżkę zdrowia
Ruszyła prace przygotowawcze do budowy ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski im. Ga-

briela Narutowicza. Jest to jeden z projektów, który zwyciężył w głosowaniu i zostanie sfinansowany z budżetu 
partycypacyjnego. Obecnie trwa porządkowanie i wyrównanie terenu pod ścieżkę. W przyszłym miesiącu zost-
anie ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji.

LIPNO rusza budowa klubu seniora 
W miniony piątek burmistrz Paweł Banasik podpisał umowę na przebudowę budynku lipnowskiej Ochot-

niczej Straży Pożarnej na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym. Najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Maszewa Dużego i to ono będzie wykonawcą za-
dania. Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego budynku strażnicy z jednoczesną zmianą sposobu 
użytkowania części obiektu na pomieszczenia dla usług świadczonych w środowisku lokalnym na rzecz osób 
starszych – utworzenie tzw. klubu seniora. W ramach zadania zostanie rozebrana część istniejącego budynku, 
nastąpi zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowane zostaną pozostałe pomieszczenia. Na piętrze zostaną 
zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla usług świadczonych w środowisku lokalnym, czyli 
pomieszczenia socjalne i służbowe, kuchnia, toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz duża sala zebrań 
– świetlica. W zmodernizowanym budynku będzie zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych, wyko-
rzystywana do przemieszczania się z parteru na piętro.

LIPNO Nowe place zabaw  
Zakończyły się prace związane z doposażeniem istniejących lub budową nowych placów zabaw dla 

najmłodszych mieszkańców. Szczęśliwcami, którzy otrzymali nowoczesne urządzenia zabawowe, ławeczki 
i urządzenia służące do rekreacji i spędzania wolnego czasu, są milusińscy z ulicy Wyszyńskiego, Podgórnej, Nar-
cyzowej oraz osiedla Armii Krajowej.

LIPNO rusza rozbudowa przedszkola  
Burmistrz Paweł Banasik podpisał już umowę na rozbudowę budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe 

miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne. Przetarg został rozstrzygnięty, najkorzystniejszą ofertą złożyła fir-
ma Al-Deco z Włocławka i to ona będzie wykonawcą zadania. W ramach przebudowy do istniejącego budynku 
„czwórki” zostanie dobudowany obiekt dwukondygnacyjny. Na parterze i piętrze będą zlokalizowane sale dy-
daktyczne, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie porządkowe i gospodarcze. Dobudowana część obiektu będzie 
dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku zostanie wybudowany podjazd dla wózków, 
a na parterze zaplanowano łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole nr 4 nie tylko więc 
powiększy się, unowocześni, ale i otworzy się na osoby niepełnosprawne.    

Lidia Jagielska

Będzie boisko 
przy „piątce”
Magistrat otrzymał dofinansowanie na budowę wie-
lofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr  
5. Koszt oczekiwanej od wielu lat przez uczniów 
i nauczycieli „piątki” inwestycji sportowej wyniesie  
355 tysięcy złotych.

Lipno

– Uzyskaliśmy dofinansowanie 
na budowę boiska wielofunkcyj-
nego przy Szkole Podstawowej nr 
5 – mówi burmistrz Paweł Bana-
sik. – Wartość zadania wynosi 355 
tysięcy złotych, a dofinansowanie 
z PROW-u 226 tysięcy złotych. Je-
steśmy pierwszym samorządem, 
który będzie za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania realizo-
wał projekt. Ja bardzo cieszę się, że 
ten projekt będzie dotyczył właśnie 
budowy boiska wielofunkcyjnego 
przy szkole nr 5, bo od wielu lat 
szkoła im. Jana Pawła II na to bo-
isko zasługuje.

Burmistrz Paweł Banasik pod-
pisał już w Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu umowę o dofinan-

sowanie projektu „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Lipnie”. Kwo-
ta dotacji ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, które są w dyspozy-
cji Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Gmin Dobrzyńskich Re-
gion Południe, a do którego nale-
ży gmina miasta Lipna, wynosi 226 
tys. złotych (wartość całego projek-
tu wynosi 355 tys. zł). W  podpisaniu 
umowy z udziałem wicemarszałka 
Dariusza Kurzawy uczestniczy-
ła dyrektor wydziału finansowo-
księgowego lipnowskiego ratusza 
Iwona Kraszewska.

Do tematu wrócimy.
Tekst i fot. Lidia Jagielska

Boisko s 5 na 4
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Dokładają gminom do dróg
POWIAT  Radni powiatu zdecydowali o przekazaniu dotacji do remontów dróg gminom: Dobrzyń 
nad Wisłą, Lipno i Kikół. Łącznie to 190 tys. zł

Podczas ostatniej sesji rady 
powiatu w Lipnie radni podjęli trzy 
uchwały dotyczące udzielenia po-
mocy finansowej dla gmin z terenu 
powiatu z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie prac remontowych na 
drogach gminnych. Środki w postaci 

dotacji celowej zostaną przekazane 
na podstawie zawartych z gminami 
porozumień. W ten sposób władze 
powiatu lipnowskiego chcą włączyć 
się w realizację tak ważnych i wy-
czekiwanych przez mieszkańców 
poszczególnych gmin i miejscowo-

ści inwestycji.
Gminie Dobrzyń nad Wisłą zo-

stanie udzielona pomoc w wysoko-
ści 100 tys. zł z przeznaczeniem na 
realizację prac na dwóch drogach 
gminnych: Lenie Wielkie-Sobowo 
łączącej się z drogą powiatową 
Mokowo-Chalin–Kamień Kmiecy 
w wysokości 75 tys. zł oraz drogi 
w Krojczynie łączącej drogę po-
wiatową Krojczyn–Zaduszki z dro-
gą wojewódzką Włocławek–Płock 
w wysokości 25 tys. zł.

Gminie Kikół zostanie udzie-
lona dotacja w wysokości 40 tys. zł 

Zaniedbania w szpitalu?
Lipno

Dokończenie ze str. 1
Tymczasem w cenniku zamiesz-
czonym na stronie internetowej 
placówki nie uwzględniono tego 
typu usługi.

Komentarz szefa szpitala
O komentarz w tej sprawie po-

prosiliśmy prezesa Szpitala Lipno 
Józefa Waleczko. Nie zdecydowano 
się podjąć z nami rozmowy tele-
fonicznej. Skierowano nas na ofi-
cjalną drogę pisemną. Zapytaliśmy 
o to, czy oficjalne skargi wpływały 
do szpitala, czy do tego typu za-
niedbań dochodzi na wskazanym 
oddziale oraz czy podjęto lub będą 
podjęte jakieś kroki, aby usprawnić 
opiekę. Otrzymaliśmy jedynie lako-

niczną informację zwrotną.
– Uprzejmie informuję, że 

w Szpitalu Lipno przestrzegane są 
procedury wymagane przepisami 
przy poszanowaniu wszelkich praw 
pacjenta – poinformował Prezes 
Zarządu Szpitala Lipno, Józef Wa-
leczko.

Nie odpowiedziano nam rów-
nież czy na oddziale jest odpo-
wiednia liczba personelu oraz czy 
opłata w prosektorium rzeczywi-
ście jest pobierana. Na stronie in-
ternetowej szpitala można znaleźć 
ogłoszenie o naborze lekarza cho-
rób wewnętrznych.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. archiwum

Bobrowniki

Skutki wichury
W miniony piątek zwłaszcza mieszkańcy gminy Bo-
browniki odczuli skutki wichury, która dokonała kosz-
townych zniszczeń. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Po godzinie 19.00 strażacy 
odebrali pierwszy telefon z proś-
bą o pomoc. Zniszczony został 
jeden z dachów domów mieszkal-
nych w Bobrownikach. Obecnie 
konstrukcja zabezpieczona jest 

tymczasowo plandekami przed 
deszczem.

– Jedna część połaciowa sko-
śnego dachu została zerwana nie 
tylko z pokrywającym go eterni-
tem, ale razem z konstrukcyjny-

mi krokwiami – opisuje zakres 
zniszczeń Jerzy Frydrych, rzecz-
nik prasowy Komendy Straży Po-
żarnej w Lipnie.

W akcji brali udział strażacy 
PSP w Lipnie oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrownikach. 
Zabezpieczyli dach, naciągając 
na niego wodoodporne plande-
ki. Tego samego dnia za sprawą 
silnego wiatru strażacy musieli 
interweniować także w miejsco-
wości Bógpomóż. Tam z kolei 
kilka płatów eternitu podmuchy 
wiatru zerwały z budynku gospo-
darczego. Pomoc strażaków była 
niezbędna również do usuwania 
powalonego konara drzewa. Do 
tego zdarzenia doszło w Lipnie.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. ilustracyjne

z przeznaczeniem na moderniza-
cję drogi gminnej w miejscowości 
Wawrzonkowo, natomiast gmina 
Lipno dzięki dotacji w wysokości 50 
tys zł od powiatu lipnowskiego bę-
dzie mogła zrealizować inwestycję 
w postaci budowy drogi gminnej 
Popowo–Ostrowite.

– Wiem, że sprawa budowy 
czy napraw w zakresie infrastruk-
tury drogowej budzi wiele emocji 
na wszystkich szczeblach, czy to 
w gminach, powiecie czy woje-
wództwie. Wynika to z jednej strony 
z faktu, że są to inwestycje niezwy-

kle obciążające budżet, a z drugiej 
strony są najbardziej oczekiwane 
i pożądane przez mieszkańców. 
Mam nadzieję, że decyzja radnych 
powiatowych pozwoli na realizację 
przez samorządy gminne kolejnych 
wyczekiwanych przez społeczeń-
stwo inwestycji, które poprawią 
warunki i bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu drogowego. Ten cel 
powinien przyświecać nam wszyst-
kim – mówi starosta Krzysztof Ba-
ranowski.

(ak), fot. ilustracyjne
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Dofinansują 
nowe piece

TŁUCHOWO  Gmina Tłuchowo chce walczyć ze smogiem. 
Samorząd bierze udział w programie „ECOpiec”. W miniony 
czwartek odbyło się spotkanie informacyjne. Mieszkańcy 
mogą liczyć na 4 tys. złotych dofinansowania do wymiany 
jednego źródła ciepła w domu

Priorytetem jest ochrona 
powietrza. Akcję koordynuje 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu. Wsparcie gminne 
można przeznaczyć na zakup 
i montaż kotłów gazowych, ole-
jowych czy elektrycznych.

Fundusz oferuje dofinanso-
wanie w wysokości 2 tys. zł do 
każdego wymienianego pieca 
pod warunkiem, że gmina dołoży 

kolejne 2 tys. zł. W efekcie osoba 
fizyczna otrzyma 4 tys. zł bez-
zwrotnej dotacji. Gmina Tłucho-
wo może uzyskać 20 tys. złotych 
dotacji. W praktyce oznacza  to, 
że na pomoc w wymianie pieców 
na ekologiczne może liczyć zale-
dwie 10 wnioskodawców. Zainte-
resowanie jest większe niż prze-
znaczone środki.

– Do urzędu wpłynęło już 
ponad 10 wniosków, jednak spo-

dziewamy się jeszcze większej 
ilości. Jednym z czynników de-
cydujących o tym kto otrzyma 
dotację, będzie powierzchnia 
użytkowa domu mieszkalnego – 
wyjaśnia Krzysztof Dąbkowski.

By otrzymać wsparcie, gmina 
najpierw musi podpisać umowę 
z WFOŚiGW w Toruniu. Wnioski 
można składać do końca kwiet-
nia.

(mb-g)

Po dziesięciu latach aktywności przyszedł czas na 
podsumowanie programu „Aktywne 50 plus”. W gmi-
nie Tłuchowo odbyło się spotkanie podsumowujące 
projekt. W jego trakcie zrodziły się kolejne pomysły, 
jak aktywnie spędzić czas.

Tłuchowo

Zawsze aktywne

Panie z gminy Tłuchowo dba-
ją o swoją kondycję fizyczną już 
od dziesięciu lat. Uroczystości 
jubileuszowe seniorki obchodziły 
w styczniu. Jednak dopiero teraz 
przyszedł czas na podsumowa-
nie ich działalności. Na spotkaniu 
obecni byli samorządowcy z wój-
tem gminy Tłuchowo Krzysz-
tofem Dąbkowskim oraz Anetą 

Jędrzejewska, członkinią zarządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego.

W trakcie spotkania panie 
wraz z zaproszonymi gośćmi 
wspólnie poszukiwały innych 
programów propagujących zdro-
wych styl życia, w których mo-
głyby wziąć udział. – W ramach 
rozpowszechniania aktywności 

fizycznej marszałek Jędrzejew-
ska obiecała wspierać działania 
pań z gminy Tłuchowo. W pla-
nach mamy rozbudowę siłowni 
zewnętrznej, znajdującej się przy 
stadionie – mówi Krzysztof Dąb-
kowski, włodarz gminy.

Chodzi o doposażenie si-
łowni. Ponadto samorząd zlecił 
wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na montaż 
placu zabaw. Zadania podjęła się 
Pracownia Architektury Krajo-
brazu we Włocławku. Gmina Tłu-
chowo złożyła także wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego w To-
runiu o dofinansowanie projektu. 
Urząd na podjęcie decyzji ma czas 
do końca maja. Samorząd może 
otrzymać 4 tys. złotych dotacji.

(mb-g)

Radni powiatu lipnowskiego pozytywnie zaopinio-
wali zmiany okręgów wyborczych w najbliższych wy-
borach samorządowych do sejmiku wojewódzkiego.

Powiat

Głosowanie 
po nowemu

Zgodnie z kodeksem wy-
borczym łączenie dwóch lub 
więcej powiatów w celu utwo-
rzenia okręgu wyborczego wy-
maga zasięgnięcia opinii rad 
tych powiatów, dlatego marsza-
łek województwa kujawsko-po-
morskiego zwrócił się m. in. do 
rady powiatu w Lipnie o wyra-
żenie opinii dotyczącej projektu 
uchwały sejmiku województwa 
w sprawie podziału obszaru ku-
jawsko-pomorskiego na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich nume-
rów i granic oraz liczby wybie-
ranych w nich radnych. Projekt 
zakłada utworzenie okręgu wy-
borczego obejmującego granice 
powiatu lipnowskiego, aleksan-
drowskiego, radziejowskiego, 

włocławskiego oraz miasta Wło-
cławek.

Podczas ostatniej sesji rady 
powiatu w Lipnie, która odbyła 
się w środę 11 kwietnia w Zespo-
le Szkół im. Związku Młodzieży 
Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wi-
słą, radni pochylili się nad pi-
smem marszałka i jednogłośnie 
podjęli Uchwałę, pozytywnie 
opiniując projekt uchwały sej-
miku województwa.

Nowy podział wojewódz-
twa przewiduje utworzenie 6 
okręgów wyborczych, w których 
będzie wybieranych po pięciu 
radnych sejmiku województwa, 
co daje łącznie 30, a nie jak do-
tychczas 33 mandaty wyborcze.

(ak)

DObrzyń naD WisŁą  Nowy sprzęt dla Zespołu Szkół

Przy okazji ostatniej sesji rady powiatu odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu, który powiat kupił dla 
Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.
Starosta lipnowski Krzysztof Baranowski wspólnie z przewodniczącym rady powiatu Rafałem Wiśniewskim prze-
kazali dyrektor szkoły Katarzynie Piątkowskiej kluczyki i dowód rejestracyjny do traktora rolniczego. Nowocze-
sna maszyna z osprzętem kosztowała ok. 180 tys. zł. Warto dodać, że na sesji w marcu podobny sprzęt przekaza-
no Zespołowi Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. Na zdj. podczas przekazania także radne powiatowe 
Maria Kulig i Elżbieta Mazanowska oraz radny sejmiku województwa Piotr Pręgowski.

Fot. (ak)

Stop piratom 
drogowym
W poniedziałek (16.04) policjanci lipnowskiej dro-
gówki włączyli się w ogólnopolskie działania kontro-
lno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. 
Jakie były efekty?

Lipno

Działania prowadzone były 
w godzinach 6.00-22.00 na dro-
dze krajowej nr 10. Głównym 
celem akcji było egzekwowanie 
od kierujących przepisów doty-
czących ograniczenia prędkości, 
a tym samym poprawa bezpie-
czeństwa na drogach. Wyelimino-
wanie z ruchu piratów drogowych 
ma realny wpływ na zmniejszenie 
ilości zdarzeń drogowych, któ-
rych przyczyną jest nadmierna 

prędkość.
W trakcie przeprowadzonych 

działań policjanci ujawnili jedną 
osobę, która kierowała pojaz-
dem pomimo cofniętych upraw-
nień oraz osobę, która na odcin-
ku drogi z ograniczeniem do 70 
km/h poruszała się z prędkością 
139 km/h. W obu przypadkach 
o dalszych losach zatrzymanych 
zadecyduje sąd.

(ak), fot. KPP Lipno
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Artyści roku nagrodzeni
LIPNO  13 kwietnia w Miejskim Centrum Kulturalnym odbył się finał konkursu „Dzieło roku 2017”. Laure-
atką Grand Prix została Bogumiła Iwaszkiewicz

Dziełom lipnowskich twór-
ców przyglądało się w tym roku 
jury w składzie: dr hab. Tomasz 
de Rosset, profesor Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz artyści: Agnieszka Jani-
szewska i Grzegorz Białek.

– Cieszę się, że w tym roku 
zainteresowanie konkursem 
było ogromne i wpłynęło do nas 
bardzo dużo prac – mówił dy-
rektor Miejskiego Centrum Kul-
turalnego w Lipnie Arkadiusz 
Świerski. – Artystów w Lipnie 
nie brakuje, a moje zadowolenie 
jest tym większe, że widzę wśród 
uczestników nowe twarze.

Grand Prix tegorocznego 
konkursu przypadło Bogumile 
Iwaszkiewicz. Komisja konkur-
sowa pierwsze miejsce przyzna-
ła Marcie Turskiej, drugie miej-
sce Katarzynie Malinowskiej, 
a trzecie Arielowi Paprocie.

– Nagrody nie są tu naj-
ważniejsze, liczy się sam udział 
w konkursie – mówił szef ko-
misji konkursowej profesor To-
masz de Rosset. – My jurorzy 
prowadziliśmy ze sobą bardzo 
długą i burzliwą dyskusję. Do-
szliśmy jednak do porozumienia 

i przyznaliśmy nagrody główne 
i wyróżnienia.

Wyróżnienia tegorocznego 
konkursu „Dzieło roku” otrzy-
mali: Anna Orenkiewicz i Bartek 
Borkowicz. Jurorzy wybierali 
spośród dzieł osiemnaściorga 
lipnowskich artystów. Galę wrę-
czenia nagród poprzedził werni-
saż. Oprócz artystów i organiza-
torów podziwu i słów uznania 
nie szczędzili przybyli miesz-
kańcy i samorządowcy z zastęp-
cą burmistrza Lipna Jolantą Zie-
lińską na czele.

– Ja taki talerz mam w swo-
jej zastawie – zdradza wyróż-
niona Anna Orenkiewicz. – 
Chciałam go uwiecznić i o mało 
nie zbiłam.

W piątkowy wieczór była 
okazja nie tylko do obejrzenia 
dzieł lipnowskich artystów, ale 
też porozmawiania z ich autora-
mi. Organizatorzy, czyli pracow-
nicy domu kultury zadbali o co 
nieco dla podniebienia, a laure-
aci o doznania artystyczne na 
wysokim poziomie. Wystawę 
dzieł roku 2017 można oglądać 
w sali kameralnej Miejskiego 
Centrum Kulturalnego w Lipnie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Artyści czekali na werdykt

Goście oklaskiwali laureatów
Anna Orenkiewicz opowiadała
o swoim dziele

Skępe

Przedszkole ma już 30 lat
Dzisiaj, 19 kwietnia 30. urodziny Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny świę-
tują dzieci i pracownicy, goście oraz absolwenci wielu roczników. Uroczystości 
rozpoczną się mszą świętą w miejscowym sanktuarium, a kulminacyjnym punk-
tem będzie przyjęcie sztandaru. Nasz tygodnik patronuje jubileuszowi.

– Rozpoczynamy mszą 
świętą w klasztorze OO. Bernar-
dynów o godzinie 11.00 – mówi 
dyrektor przedszkola Iwona 

Małkiewicz. – Mogę zdradzić, 
że będzie to msza święta na 
wesoło, z mnóstwem dziecię-
cych śpiewów, bo w przed-

szkolu dzieci są najważniejsze. 
Z ogromną przyjemnością chcę 
poinformować, że we mszy 
świętej i w święceniu sztandaru 

będzie uczestniczył ksiądz Ma-
teusz Stępka, nasz absolwent. 
To dla nas ogromny zaszczyt. 
Uroczystość zaszczyci też do-
brze pamiętający przedszkolne 
lata nasz absolwent, a obecnie 
wiceprezydent Płocka Roman 
Siemiątkowski. Będzie z nami 
autorka książek o Skępem, także 
absolwentka skępskiego przed-
szkola Zyta Wegner. To tylko 
oczywiście niektórzy z naszych 
zacnych absolwentów, którzy 
potwierdzili swoje przybycie na 
jubileusz.

A jubileusz jest wyjątkowy. 
19 kwietnia świętować będziemy 
ze społecznością przedszkolną 
10-lecie przyjęcia imienia Ewy 
Szelburg-Zarembiny, nadanie 
sztandaru oraz 30-lecie istnie-
nia placówki w tym miejscu, 
przy ulicy Dworcowej. Będzie 
to też święto wszystkich skęp-
skich absolwentów przedszkola, 
bo tak naprawdę placówka spod 
znaku Ewy Szelburg-Zarembi-
ny jest kontynuatorką długo-
letniej tradycji skępskiej opieki 
przedszkolnej, czego dowodem 
jest obecność w przedszkolu 
historycznej figurki zakupio-
nej w 1947 roku przez rodziców 
dzieci wtedy uczęszczających 
do skępskiego przedszkola. 13 
czerwca 2003 roku odbyła się 
w Skępem  piękna uroczystość 
przekazania przez gwardiana 

klasztoru oo. Bernardynów ks. 
Bolesława tej historycznej fi-
gurki. Po wielu latach nieobec-
ności figurka ta wróciła w mury 
przedszkolne.

– Bardzo ważnym elemen-
tem naszych uroczystości ju-
bileuszowych jest też 100-lecie 
odzyskania przez nasz kraj nie-
podległości – mówi dyrektor 
Iwona Małkiewicz. – Dla nas ta 
rocznica zbiegająca się z jubile-
uszem i przyjęciem sztandaru 
przez nasze przedszkole jest 
bardzo ważna i zwracamy na to 
szczególną uwagę. Będzie taniec 
z flagami i nie tylko.

Będzie też wręczenie sta-
tuetek przedstawicielom absol-
wentów wielu roczników. Obok 
zacnej i cenionej promotorki 
skępskiej historii Zyty Wegner, 
wiceprezydenta Płocka Romana 
Siemiątkowskiego czy księdza 
Mateusza Stępki stanie kilkulet-
nia przedszkolaczka Ania.  Nie 
zabraknie wspomnień przed-
szkolnych, występów milusiń-
skich, spostrzeżeń gości i… spo-
tkań po latach. I to nie będzie 
zwyczajny zjazd absolwentów, 
bo nie każdy ma możliwość spo-
tkania po latach kolegów z… 
przedszkolnej piaskownicy.

Relacja z uroczystości już za 
tydzień w CLI.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska

Przygotowania trwają
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Gościli lokalnego poetę
KIKÓŁ  środek Kultury Gminy Kikół i wójt Józef Predenkiewicz w czwartek 12 kwietnia zorganizowali 
w świetlicy wiejskiej w Kikole spotkanie autorskie z Henrykiem Osińskim, kikolskim poetą i historykiem-
amatorem, który jest także członkiem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego

Podczas spotkania uczestni-
cy mieli możliwość dowiedzieć 
się wielu ciekawostek z życia 
Henryka Osińskiego oraz usły-
szeć o tworzeniu poezji i wyda-
nych publikacjach. Była to rów-
nież sposobność, aby wysłuchać 
wierszy oraz pieśni autorstwa 
poety w wykonaniu młodzieży ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Kikole oraz scholii parafialnej.

Na spotkanie przybyło po-
nad 60 osób, w tym zaproszeni 
goście, m. in. prof. dr hab. Miro-
sław Krajewski, starosta Krzysz-
tof Baranowski, ks. dr Sebastian 
Osiński, ks. kanonik Dionizy Le-
wandowski, dr. Iwona Zielińska, 
a także rodzina, sąsiedzi oraz 
mieszkańcy gminy Kikół zain-
teresowani twórczością Osiń-
skiego. Było wiele podziękowań 
i ciepłych słów, a także okazja do 
otrzymania pamiątkowego wpi-
su od autora.

– Składamy serdeczne po-
dziękowania panu Henrykowi 
Osińskiemu za przyjęcie zapro-
szenia i wspólną rozmowę, mło-
dzieży wraz z nauczycielami za 
przedstawienie utworów i pieśni 
oraz wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji spotkania 
służąc swoją pomocą i radą. Fre-
kwencja nas zaskoczyła, a wiele 
miłych słów pod adresem Ośrod-
ka Kultury Gminy Kikół mobili-
zuje nas do dalszej efektywnej 
działalności – mówi p.o. dyrek-
tora OKGK Krzysztof Kończalski.

Była to kolejna ciekawa ini-
cjatywa kikolskiego domu kultu-
ry. Działalność placówki zyskuje 
uznanie w coraz szerszych krę-
gach. Spotkanie z lokalnym po-
etą przypadło do gustu m. in. 
profesorowi Krajewskiemu.

– Było to arcyciekawe i wiel-
ce pożyteczne, wyjątkowo do-
brze przygotowane spotkanie 

autorskie. Heniu Osiński – czło-
nek Dobrzyńskiego Towarzystwa 
Naukowego – w latach 2012-2014 
wydał w naszej Oficynie trzy 
książki o Kikole („Kościół naszym 
domem. Parafia Kikół w XX-XXI 
wieku”, „Ulica mojego dzieciń-
stwa” oraz „Poezja niedokoń-
czona”). Prawie dwugodzinne 
spotkanie prowadzone przez dy-
rektora Ośrodka Kultury Gminy 
Kikół Krzysztofa Kończalskiego 
w formie wywiadu, przeplatane 
było recytacjami poezji auto-
ra i mini koncertem miejscowej 
scholi. Były życzenia i gratulacje, 
m. in. od starosty lipnowskiego 
Krzysztofa Baranowskiego oraz 
od naszego Wydawnictwa. Na 
zakończenie ustawiła się długa 
kolejka po tradycyjne autografy. 
Szczerze gratulujemy i dziękuje-
my – napisał na Facebooku prof. 
Mirosław Krajewski.

(ak), fot. Marta Maślewska

Pojadą w Rajdzie Papieskim
Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz parafie Św. Wojciecha w Kikole, Św. Krzyża 
w Suminie oraz Św. Anny w Trutowie zapraszają do udziału w „Rajdzie Papie-
skim” na trasie Konotopie-Sumin-Trutowo-Kikół. Impreza odbędzie się 6 maja 
(niedziela) w godz. 14.30–18.00.

Kikół

Trasa rajdu będzie liczyć 27 
km. Rozpoczęcie zaplanowa-
no w Konotopiu (parking przed 
kościołem) na godz. 14.30. Dalej 
uczestnicy pojadą do Jarcze-
chowa, Jankowa i Sumina. Tam 
będzie postój na parkingu przed 
kościołem i dalej przejazd do 
Woli i Trutowa, gdzie będzie ko-
lejny postój (przed klasztorem 
w Trutowie – 1h). Powrót z Tru-
towa zaplanowano na godz. 
17.00. Ok. godz. 18.00 odbędzie 
się zakończenie rajdu na parkin-
gu przy kościele w Kikole.

– Gdyby ktoś nie czuł się na 
siłach, aby przejechać całą trasę 
Rajdu Papieskiego, zachęcamy 
do włączenia się w miejscach 
postoju przy parafiach w Sumi-
nie i Trutowie. Prosimy jednak  
o zaznaczenie tego w chwili re-
jestracji – mówi Krzysztof Koń-
czalski, p.o. dyrektora OKGK.

Rejestracja uczestników raj-
du trwa od 8 kwietnia 2018 r. do 
3 maja 2018 roku, telefonicznie 
pod nr 500 837 986 oraz w kan-
celariach parafialnych w Kikole, 
Suminie i Trutowie. Wpisowe za 

udział w rajdzie wynosi 10 zł za 
osobę. Wpłaty można dokony-
wać na konto Ośrodka Kultury 
Gminy Kikół (Nr 11 9537 0000 
2116 0045 7211 0001 z dopiskiem 
„Rajd Papieski”), a także w kan-
celariach parafialnych partne-
rów rajdu.

Organizatorzy proszą o za-
poznanie się z regulaminem do-
stępnym na stronie OKGK oraz 
w kancelariach parafialnych. Re-
lacja z rajdu oczywiście w CLI.

(ak)
fot. archiwum
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej polskiej muzyki?

Piotr Liroy-Marzec, poseł niezrzeszony, złożył w Sejmie RP 
projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Pomysł zakłada 
zwiększenie udziału polskiej muzyki w ofercie rozgłośni radio-
wych z obecnych 33 proc. do 50 proc. Idąc dalej, 60 proc. usta-
wowego minimum musi być emitowane w ciągu dnia (w go-
dzinach 5.00-24.00). Liroy-Marzec proponuje też, by ustawa 
objęła utwory twórców niezależnych – 10 proc. oferty w pierw-
szym roku od wejścia w życie ustawy, a potem co najmniej 20 
proc. 

Osoby głuche poprowadzą ciężarówki 

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął nowelę 

ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z no-

wymi przepisami, osoby głuche i niedosłyszące, 

po dwóch latach od uzyskania uprawnień na auta 

osobowe, będą mogły ubiegać się o prawo jazdy 

kategorii C i C1 (pojazdy ciężarowe) Przepisy nie 

wprowadzają możliwości prowadzenia autobusów 

przez osobę z tego rodzaju niepełnosprawnością, 

ponieważ w takim przypadku konieczna jest swo-

bodna komunikacja z pasażerami. Nowelizacja ma 

wejść w życie w październiku tego roku. 

Szkolenia dla płatników

Od 1 lipca tego roku lekarze będą wystawiać zwolnienia 
lekarskie tylko w formie elektronicznej. ZUS organizuje 
bezpłatne szkolenia z E-ZLA. Najbliższe odbędą się: 19 
kwietnia o 10.00 i 23 kwietnia o 9.00 w Inspektoracie ZUS 
w Brodnicy (zapisy pod nr. tel. 56 498 36 08), 19 kwiet-
nia o 10.00 w Inspektoracie ZUS w Grudziądzu, ul. Wybic-
kiego 39, sala 302A (56 45 06 714 ), 20 kwietnia o 9.00 
w Inspektoracie ZUS w Lipnie (bez zapisów), 23 kwietnia 
o 10.00 w Inspektoracie ZUS we Włocławku, ul. Płocka 
167, sala 104 (zapisy pod nr. tel. 54 23 07 204 ) oraz 27 
kwietnia o 10.00 w siedzibie Oddziału ZUS w Toruniu, ul. 
Mickiewicza 33/39, sala 411 (zapisy pod nr. tel. 56 610 
93 12).

Seniorzy pochwalą się ofertą 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zachęca do prezentowania dzia-łalności klubów seniora na stronie interne-towej www.infosenior.rops.torun.pl. Akcja „LOOK na Senior Klub” ma na celu upo-wszechnienie wśród osób starszych oferty takich placówek i innych organizacji senio-ralnych. Swoimi działaniami można się po-chwalić, dzwoniąc pod nr 56 657 14 69 oraz mailowo: infosenior@rops.torun.pl.

Nie zatrzymają „prawka” przy stanie wyższej konieczności  

Posłowie przyjęli senacką nowelę prawa o ruchu drogowym, pozwalają-
cą na niezatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej 
niż 50 km/h w terenie zabudowanym w związku ze stanem wyższej ko-
nieczności. Takim stanem może być np. przewożenie do szpitala rodzą-
cej kobiety lub osoby, której życie jest zagrożone. Zgodnie z aktualnymi 
przepisami, gdy kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h 
w terenie zabudowanym, prawo jazdy zatrzymuje policjant w czasie 
kontroli drogowej i przesyła je do właściwego starosty, który formalnie 
zatrzymuje dokument. Za pierwszym razem „prawko” zatrzymane zo-
staje na trzy miesiące. 

Szydło zapowiada rozwinięcie 
polityki prorodzinnej 

Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości wicepre-
mier Beata Szydło mówiła o projektach Komite-
tu Społecznego Rady Ministrów. Wśród propo-
zycji znalazły się m.in. emerytura za wychowanie 
czwórki dzieci, premia za szybkie urodzenie dru-
giego dziecka, ułatwienia dla mam-studentek 
oraz bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Program 
ma roboczą nazwę „Mama plus” i będzie rozwijany 
w najbliższych miesiącach. 

Minister dementuje ws. „500 plus” 

Na o� cjalnej stronie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej minister Elżbie-
ta Rafalska zaprzeczyła doniesieniom medialnym ws. zmian w programie „500 
plus”, dotyczącym m.in. wydłużenia czasu wypłacania świadczenia (do 25 lat dla 
uczących się) oraz zmiany wysokości progu dochodowego w przyznawaniu tego 

świadczenia na pierwsze dziecko.
– Pragnę podkreślić, że wielokrotnie już na spotkaniach z mediami informowa-
łam, że w moim resorcie nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty 

świadczenia wychowawczego „500 plus”. Obecny okres wypłacania tego świadcze-

nia kończy się 30 września 2018 r., pieniądze na ten cel zabezpieczone są w budże-

cie. Jednoznacznie chcę podkreślić, że do końca trwającego okresu świadczeniowego 

zmian nie będzie, a w moim resorcie nie trwają obecnie żadne prace nad zmianami 

w programie „Rodzina 500 plus” – napisała Rafalska. 
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Bioasekuracja 
udokumentowana

ASF  Od 28 lutego br. hodowcy świń muszą stosować przepi-
sy wynikające z zasad bioasekuracji. To sposób na zatrzymanie 
rozprzestrzeniania się wirusa ASF. W związku z tym, należy wy-
pełnić dokumenty, które są dostępne na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wzory dokumentów znaj-
dziemy w zakładce „Dla hodow-
ców i przedsiębiorców”. Jest to 
m.in. wzór dokumentacji budyn-
ków. Zgodnie z zasadami bioase-
kuracji, należy zabezpieczyć bu-
dynek przed dostępem zwierząt 

dziko żyjących i domowych. Aby 
móc wykazać się przez kontro-
lerami, trzeba wypełnić wspo-
mniany wcześniej formularz, po-
twierdzający przegląd budynków. 
Dokument umożliwia także stałą 
kontrolę szczelności budynku. 

Powinna być ona dokonywana 
nie rzadziej niż raz na dwa tygo-
dnie. 

Druga sprawa to rejestr wejść 
do budynków inwentarskich. 
Trzeci formularz dotyczy środ-
ków transportu. Np. ciężarówki 
potrafią zawlec wirusa z gospo-
darstwa do gospodarstwa, stąd 
obowiązek rejestracji pojazdów 
transportujących świnie. Warto 
też, by rolnik prowadził rejestr 
innych pojazdów, np. paszowo-
zów lub aut, których zadaniem 
jest odbiór padłych zwierząt. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Los neonikotynoidów
Najprawdopodobniej 27 kwietnia rozstrzygną się 
dalsze losy neonikotynoidów, czyli substancji, któ-
re chroniły rzepak przed szkodnikami. Tymczasem 
w Polsce odnotowano już pierwsze przypadki wystą-
pienia słodyszka.

Środki ochrony roślin

Nawozy

Kuszący rynek nawozów
Nawozy z nielegalnego źródła mogą być szkodliwe dla zdrowia i co gorsza rujno-
wać uprawy, ale najnowsze odkrycie Centralnego Biura Antykorupcyjnego mówi 
o nielegalnych nawozów, które mogą ...wybuchać. 

Sprawa, o której mowa, do-
tyczy podejrzenia, że do Polski 
były sprowadzane nawozy spo-
za Unii Europejskiej. Zarzuty 
postawiono kierownikowi Ze-
społu Certyfikacji Nawozów i 
Wyrobów Chemicznych Polskie-

go Centrum Badań i Certyfikacji 
S.A. Oddział w Pile. Ma odpowie-
dzieć za przyjmowanie korzyści 
materialnych za wydawanie cer-
tyfikatów przed wykonaniem 
badań laboratoryjnych. Spro-
wadzone nielegalnie nawozy są 

słabszej jakości, a dodatkowo 
mogą nie spełniać norm doty-
czących wybuchowości. Rolni-
ków kuszą ich niskie ceny, ale 
ryzyko związane z ich zakupem 
jest spore. 

(pw)

Prawo

Komisje pójdą w pole
1 kwietnia weszła w życie nowelizacja prawa łowieckiego. W związku z tym warto 
usystematyzować wiedzę na temat strat łowieckich.

Rolnik składa wniosek o sza-
cowanie szkód do gminy, na te-
renie której znajduje się pole, 
które ucierpiało na skutek żero-
wania zwierzyny. Dokument taki 
powinien posiadać podstawowe 
dane osobowe, wskazać na jakiej 
działce wystąpiła szkoda oraz ja-

kimi roślinami ją obsiano. 
W ciągu 7 dni od złożenia 

wniosku na polu dokonuje się 
oględzin. W skład komisji sza-
cującej szkody wchodzi przed-
stawiciel gminy, reprezentant 
zarządcy lub dzierżawcy obwodu 
łowieckiego oraz rolnik. O termi-

nie wizyty przedstawiciel gminy 
zawiadamia właściciela albo po-
siadacza gruntów rolnych oraz 
dzierżawcę albo zarządcę obwo-
du łowieckiego nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
otrzymania wniosku.

(pw)

Targi i wystawa
12 i 13 maja warto wybrać się z rodziną do Minikowa 
na Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na wsi”.

Zaproszenie

Na targach wystawiać się będą 
przedstawiciele gospodarstw agro-
turystycznych oraz producenci 
związani z ogrodnictwem. Podczas 
imprezy będzie można zaopatrzyć 
się w sadzonki ciekawych odmian 
roślin. Dostępni będą także eksper-
ci doradzający, w jaki sposób zago-
spodarować ogród. 

W Minikowie odbędzie się tak-
że Regionalna Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych. Hodowcy zaprezen-
tują ponad tysiąc zwierząt. W pro-
gramie także zawody sikawek stra-
żackich i wystawa ras pierwotnych 
psów. Każdego dnia targi otwarte 
będą od 10.00 do 17.00. 

Rok temu w Minikowie wysta-
wiło się ponad 200 podmiotów. Im-
prezę zwiedziło 18 tysięcy gości. 

(pw)
 fot. KPODR

Prawo

Sezonowi na legalu
Kilka tygodni temu pisaliśmy o nowej umowie, dzięki 
której będzie można legalnie zatrudniać osoby pod-
czas żniw lub zbiorów. Obecnie przepisy są w Senacie 
RP. 

Umowa dla pracowników se-
zonowych ma zastąpić umowę 
o dzieło. Powstała kategoria po-

mocników rolnika. Aby legalnie 
zatrudnić takiego pomocnika, go-
spodarz będzie płacił składkę 184 

Neonikotynoidy zostały zaka-
zane w przypadku zapraw rzepaku. 
Substancje te są skuteczne i chro-
nią rośliny przed szkodnikami, ale 
- zdaniem ekologów – mają zgubny 
wpływ na pszczoły. Od czasu wy-
cofania ich z rynku uprawa rzepa-
ku stała się bardziej ryzykowna. 
Organizacje rolnicze protestowały 
i żądały przywrócenia legalności 
stosowania zapraw neonikotyno-
idowych. Niestety, Unia Europejska 
zmierza w przeciwnym kierunku. 
Obecnie proponuje się, by zaka-
zać stosowania neonikotynoidów 
wszędzie poza szklarniami. Dla 
rolników byłoby to trudne do zaak-
ceptowania, ponieważ substancje 
te używane są m.in. w zaprawach 
buraków i ziemniaków, nie wspo-
minając o zbożach ozimych. 

Na Dolnym Śląsku pojawiły się 
pierwsze ogniska słodyszka rze-
pakowego. Chrząszcze powodują 
uszkodzenia roślin i utrudniają ich 
kwitnienie. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

zł miesięcznie. Umowę z pomocni-
kiem będzie można podpisać na 120 
dni. Osoba zatrudniona dorywczo 
będzie musiała rozliczyć się z po-
datku od osiągniętych dochodów 
w kraju, którego jest obywatelem.

(pw), fot. ilustarcyjne
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Sezon na kleszcza
PROFILAKTYKA  Za oknem długo wyczekiwana wiosna, więc chętnie spędzamy czas na łonie 
natury. Pamiętajmy, by zachować czujność, bo to okres szczególnej aktywności kleszczy, które 
przenoszą groźne choroby

Kleszcz pospolity jest paję-
czakiem, który przechodzi trzy 
fazy cyklu rozwojowego: od 
larwy, przez nimfę, aż do po-
staci dorosłej. Trwa to 2-3 lata. 
Dorosły kleszcz jest wielkości 
główki od szpilki, ale po nassa-
niu zwiększa swój rozmiar kil-
kakrotnie. Kleszcz, by mógł się 
przekształcić w kolejną postać, 
musi napić się krwi zwierzęcia 
lub człowieka. 

Główne zagrożenie, jakie 
stanowią dla ludzi kleszcze to 
przenoszone przez nie choroby. 
Drobnoustroje chorobotwórcze 
przedostają się do pajęczaków 
wraz z krwią zakażonych ży-
wicieli. Do zakażenia dochodzi 
w czasie ukłucia, gdy następu-
je bezpośrednie wprowadzenie 
zarazków do krwi. W Polsce 
najczęściej przenoszone są: bo-
relioza i kleszczowe zapalenie 
mózgu. 

Większość przypadków za-
c h o r o w a ń 
zdarza się 
późną wiosną 
oraz w okre-
sie letnim, 
p o n i e w a ż 
w tym okre-
sie kleszcze 
są aktywne. 
Od połowy 
kwietnia do 
połowy lipca 
trwa tzw. se-
zon jagodowy, 
a od połowy 
sierpnia za-
czyna się tzw. 
sezon grzybo-
wy. Najłatwiej 
zostać za-
atakowanym 
przez klesz-
cze w godz. 
8.00-12.00 lub 
16.00-20.00.

K l e s z -
cze bytu-
ją głównie 
w obszarach 
zalesionych, 
trawiast ych, 
w gęstych 
z a r o ś l a c h ,  
p apr o  c i a ch ,  
na leszczy-
nie, również 
w parkach 
m i e j s k i c h 
i na obrze-
żach osiedli 
mieszkanio-
wych otoczo-
nych terena-
mi zielonymi. 

Szczególnie upodobały sobie 
wilgotne lasy mieszane, z do-
minacją gatunków liściastych 
i bogatym poszyciem. Wbrew 
wielu obiegowym opiniom, nie 
żyją na drzewach i nie skaczą na 
żywicieli. Wspinają się na trawy 
i krzewy do wysokości ok. 120-
150 cm.

Borelioza 
W miejscu ukłucia przez 

kleszcza pojawia się tzw. rumień 
wędrujący. To zmiana o owal-
nym kształcie, która w miarę 
upływu czasu powiększa się. 
W typowych przypadkach przy-
biera kształt obrączkowaty, jed-
nak czasami może mieć inną 
postać lub w ogóle nie wystę-
puje. Rumieniowi towarzyszyć 
mogą objawy grypopodobne: 
gorączka, zmęczenie, bóle gło-
wy, uczucie rozbicia. 

Jeżeli nie podejmie się sku-
tecznego leczenia rumienia wę-
drującego, mogą rozwinąć się 
obja wy późne. Dochodzi wtedy 
do zajęcia różnych narządów 
wewnętrznych: stawów, ośrod-
kowego układu nerwowego, ser-
ca. Zmiany są często trudne do 
zdiagnozowania i niespecyficz-
ne dla tej choroby. 

W leczeniu boreliozy sto-
suje się antybiotykoterapię. Im 
wcześniej rozpoczęta, tym ro-
kowanie są lepsze. Leczenie ob-
jawów fazy późnej boreliozy jest 
trudne i bywa mało skuteczne. 

Kleszczowe 
zapalenie mózgu
Objawy KZM podobne są 

do infekcji grypowej z towa-
rzyszącą gorączką, bólami gło-
wy, nudnościami i wymiotami. 
W wywiadzie ważne jest po-
wiedzenie lekarzowi o pokłuciu 
przez kleszcza lub przebywaniu 
w miejscach, gdzie kleszcze wy-
stępują. 

W większości przypadków 
KZM przebiega łagodnie, jednak 
mogą wystąpić powikłania. Do 
najczęściej zaobserwowanych 
należą objawy uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowe-
go: niedowłady, trwałe uszko-
dzenie słuchu, zaburzenia funk-
cji móżdżku. 

Nie ma leku, który zwalcza 
infekcję wirusem KZM. Leczenie 
jest więc wyłącznie objawowe, 
mające na celu zwalczenie obja-
wów zapalnych.

Szczepienie przeciwko KZM 
jest skuteczną formą ochro-
ny przed zakażeniem wirusem 
kleszczowego zapalenia mózgu. 
Można się zaszczepić tylko i wy-
łącznie po konsultacji z leka-

SYTuAcje, KTóRe zwIęKSzAją RYzYKO 
zAKAżenIA chOROBAmI OdKLeSzczOwYmI
- aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
- uprawianie turystyki rowerowej lub pieszej,
- jazda konna,
- zbieranie grzybów, jagód, polowanie i wędkowanie,
- spędzanie czasu na leśnych działkach bądź na wsi,
- praca lub hobby wymagające częstych pobytów w lesie lub na terenach  
zielonych,
- pikniki lub spacery w lesie lub na łące,
- spożywanie produktów mlecznych wytworzonych z niepasteryzowanego  
mleka.

rzem, który ustali brak przeciw-
wskazań do podania szczepionki. 
Skuteczny schemat szczepienia 
obejmuje trzy dawki podawane 
w odstępie wskazanym przez 
producenta szczepionki lub le-
karza. 

Ochronny poziom przeciw-
ciał u osoby szczepionej uzy-
skuje się po podaniu drugiej 
dawki. Tak więc, by szczepienie 
było skuteczne, należy je rozpo-
cząć co najmniej dwa miesiące 
przed planowaną wizytą w tere-
nie występowania choroby. Wy-
żej wymieniony cykl szczepienia 
zachowuje skuteczność przez 
około 5 lat. Zalecane jest więc 
podawanie dawek przypomina-
jących szczepionki co 5 lat.

jak usunąć intruza?
Najlepszą metodą prewencji 

przed chorobami odkleszczo-
wymi jest unikanie kontaktu 
z kleszczami, a w przypadku 
ukąszenia szybkie i prawidłowe 
usuwanie ich ze skóry. 

Przy usuwaniu pasożyta 
najlepiej używać pęsety, którą 
należy uchwycić kleszcza jak 
naj bliżej skóry i zdecydowa-
nym ruchem pociągnąć w górę. 
Miejsce po ukąszeniu należy 
zdezynfekować np. za pomocą 
spirytusu. Jeśli resztki pasoży-
ta pozostały w skórze, należy 
zgłosić się do lekarza w celu ich 
usunięcia. 

Smarowanie kleszcza ole-
jem, kremem lub innym tłusz-
czem może spowodować 
wstrzyknięcie do ciała człowie-
ka większej ilości materiału za-
palnego. Nie należy też przypa-
lać go zapałką bądź papierosem 
ani używać do usuwania intruza 
ostrych narzędzi.

jak się chronić?
Na spacer zakładajmy jasne 

ubranie, na którym łatwiej bę-
dzie zauważyć kleszcza. Wybie-
ramy koszulę z długim rękawem, 
długie spodnie i zakryte obuwie. 
Głowę chronimy czapką. Warto 
też spryskać się repelentem, 
który dodatkowo odstraszy pa-
jęczaka (do kupienia w drogerii 
lub aptece). 

Po powrocie z pobytu 
na łonie przyrody dokładnie 
sprawdzamy ciało, czy nie wi-
dać na nim kleszczy. Zwracamy 
szczególną uwagę na miejsca 
na głowie (u dzieci), za uszami, 
w zgięciach pach i łokci, oglą-
damy brzuch, pępek, pachwiny. 
Dobrze jest wziąć prysznic.

PSSE Warszawa
fot. pixabay
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 Lipno
 W niedzielę 22 kwietnia o 17.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć film 

„Sprawa Chrystusa”. Scenariusz został oparty na historii Lee Strobla, laureata Na-
grody Pulitzera. Bohater filmu był w latach 70. XX wieku wojującym ateistą i chciał 
udowodnić świeżo nawróconej żonie  brak racjonalności zmartwychwstania. Bez 
niego nie ma chrześcijaństwa, więc Strobel postanowił jako rasowy reporter 
pokazać, że nie miało ono miejsca. Po wielu dogłębnych rozmowach z teologami, 
lekarzami, psychologami i antropologami zrozumiał, że wiara jest racjonalna.

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

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

 Golub-Dobrzyń
 Do 6 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni jest dostępna ekspozy-

cja prac Henryka Hereca poświęcona Chopinowi i jego muzyce. Na wszystkich 
obrazach obecny jest motyw klawiatury, a na wielu pojawia się zarys fortepianu. 
Henryk Herec urodził się w Warszawie w 1928 roku. Studiował w Grafik Skola 
Malmo w pracowni prof. Bertil Lundberg, „Deko” Skola w pracowni prof. A. 
Grundsod oraz na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. 
Przez rok był stypendystą Svenska Institutet w Sztokholmie.

 Wąbrzeźno
 W czwartek 19 kwietnia o 16.00 w WDK odbędzie się promocja książki 

Tomasza Stochmala „Zapomniane linie kolejowe kujawsko-pomorskiego”. Prze-
wodnik zawiera informacje o 18 liniach kolejowych, 166 stacjach, przystankach 
i ładowniach, prawie 70 mostach i wiaduktach oraz ponad 650 kilometrach linii 
kolejowych istniejących i zlikwidowanych. Całość przeplatają fotografie, na których 
autor uchwycił to niezwykłe dziedzictwo kolejowe.

 21 kwietnia o 19.00 w WDK będzie można zobaczyć najlepsze skecze Kaba-
retu z Konopi. Grupa zdobyła kilkanaście nagród publiczności oraz jest laureatem 
kilkudziesięciu festiwali kabaretowych takich jak: KOKS, PKS, Dowcipakery, Mu-
latka, Fermenty, PAKA, Kopytko, Festiwal Dobrego Humoru, Zostań Gwiazdą Kaba-
retu, Japko itp. Kabaret koncertuje po całej Polsce oraz za granicą. Obecny skład 
tworzą: Krzysztof Kubalski, Norbert Orłowicz oraz Radosław Kielich. Bilety do naby-
cia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 35 zł/osoba, grupowe 
(grupa od 15 osób) 30 zł/osoba. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 
27.

 25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie zorganizowany 
Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Każdy 
uczestnik wykona jedną piosenkę w języku polskim. Organizator zapewnia 
nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (CD) oraz 
poczęstunek.

 Rypin
 19 kwietnia o 16.00 w bibliotece będzie można podyskutować o książce „Dy-

got” Jakuba Małeckiego, w ramach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Wstęp bezpłatny. 

 23 kwietnia w godz. 8.00-14.00 w oddziale dziecięcym i filii nr 2 MPBP 
w Rypinie przy ul. Młyńskiej 12 odbędą się spotkania autorskie z Zuzią Sieklicką, 
uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3, autorką książki „(Pod)różne historie. Obóz 
muzyczny”. Wstęp wolny. 

 Dzień później o 17.00 w centrali książnicy przy ul. Warszawskiej 20 planowana 
jest prelekcja Marka Stanisława Tyburskiego pt. „Przyroda powiatu rypińskiego”.  
Nawiązywać ona będzie do wydanej w ubiegłym roku książki pod tym samym 
tytułem oraz do obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi. Wstęp wolny. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wirtuozi gitary
wracają na zamek

GOLUB-DOBRZYŃ  W dniach 20-22 kwietnia na Zamku Go-
lubskim spotkają się młodzi instrumentaliści, którzy wezmą 
udział w III Festiwalu Gitarowym. Imprezę uświetnią wystę-
py Andrzeja Grygiera, Daniela Egielmana i zespołu Scratching 
Fork

Organizatorem konkursu 
jest Publiczna Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, 
a dyrektorem artystycznym wy-
darzenia – Paweł Dąbrowski. 
Impreza rozpocznie się w piątek 
20 kwietnia o 10.00. Wówczas 
wystartuje część konkursowa. 
Przesłuchania będą prowadzo-
ne w pięciu kategoriach: trzech 
solowych, wśród zespołów oraz 
w rywalizacji otwartej (fingersty-
le, dla osób nie uczęszczających 
do szkół muzycznych).

– Gitara jest jednym z naj-
bardziej popularnych instru-
mentów – piszą organizatorzy. 
– Mało kto jednak wie, czym się 
różni gitara klasyczna od aku-
stycznej, a jeszcze mniej osób 
słyszało na żywo gitarę klasycz-
ną. Jest to instrument szczególny. 
Co prawda nie należy do najgło-
śniejszych, jednak rekompensuje 

to bogactwem brzmienia i barwą 
dźwięku. W lirycznych utwo-
rach ciepłem i szlachetnością 
koi uszy słuchaczy, żeby chwilę 
później zadziwić ich surowością 
hiszpańskich melodii. Stąd też 
narodził się pomysł zorganizo-
wania Festiwalu Gitarowego, aby 
umożliwić szerszej publiczności 
kontakt z tym szczególnym in-
strumentem, a młodym adeptom 
dać szansę sprawdzenia swoich 
umiejętności.

W ramach festiwalu plano-
wane są dodatkowe atrakcje. 
W piątek o 17.00 wystąpi Andrzej 
Grygier. To młody wirtuoz gitary 
(rocznik 1998), który od 2009 roku 
zwyciężył w ponad dwudziestu 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursach gitarowych. Do 
swoich największych sukcesów 
zalicza przede wszystkim pierw-
sze miejsca w międzynarodo-

wych festiwalach i konkursach w: 
Zrucu nad Sazavou w Czechach, 
Weimarze w Niemczech, Velbert 
w Niemczech, Olsztynie, Brnie 
w Czechach, w Żorach. 

Następnego dnia o tej samej 
godzinie na Zamku Golubskim 
zagra Daniel Egielman. Jest on 
laureatem ponad 20 międzyna-
rodowych konkursów. Do jego 
największych osiągnięć moż-
na zaliczyć m.in. 1 nagrodę na 
II Międzynarodowym Konkur-
sie „Premio Casino di Sanremo” 
w Sanremo (Włochy) w 2016 
roku. Otrzymał też pięciokrotnie 
stypendium Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
stypendium „Agrafki Muzycznej”, 
Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów oraz Stypendium Marszał-
ka Województwa Pomorskiego.

W niedzielę 22 kwietnia 
o 17.00 w Domu Kultury wystą-
pi grupa Scratching Fork. To trio 
około-jazzowe, tworzone przez 
gitarzystę Marka Malinowskie-
go, basistę i kontrabasistę Ro-
berta Rychlickiego-Gąsowskiego 
i perkusistę Wojciecha Zadrużyń-
skiego. Wstęp na koncerty jest 
bezpłatny. Darmowe wejściówki 
można odebrać w magistracie 
oraz w punkcie informacyjnym 
podczas konkursu. 

Partnerami imprezy są: PTTK 
przy Zamku Golubskim im. Zyg-
munta Kwiatkowskiego w Golu-
biu-Dobrzyniu oraz Stowarzysze-
nie Miłośników Kultury. Patronat 
honorowy nad konkursem objęli: 
burmistrz Golubia-Dobrzynia 
i starosta golubsko-dobrzyński.

(ToB)
fot. DK

Lipno

Oscarowy wieczór
W piątek 27 kwietnia o 18.00 w kinie Nawojka zosta-
nie wyświetlony film „Twój Vincent”, nominowany do 
Oscara w kategorii „Najlepszy film animowany”.

Film w reżyserii Doroty Ko-
bieli i Hugh Welchmana opo-
wiada o ostatnich tygodniach 
z życia wybitnego malarza Vin-
centa Van Gogha. O jego tragicz-
nej śmierci wiadomo od dawna, 
jednak nadal nie jest jasne, jak 
i dlaczego doszło do śmiertel-

nego postrzału. Film opowiada 
właśnie tę historię, odkrywa 
okoliczności tajemniczej śmierci 
artysty. Czy na pewno popełnił 
samobójstwo?

„Twój Vincent” to pierwsza 
pełnometrażowa animacja ma-
larska. Każda z 65 tys. klatek 

została ręcznie namalowana, 
a w pracach uczestniczyło 125 
zawodowych malarzy z całego 
świata. W polskiej wersji języ-
kowej usłyszymy m.in. Danutę 
Stenkę, Jerzego Stuhra, Macieja 
Stuhra, Roberta Więckiewicza, 
Józefa Pawłowskiego.

Obraz był nominowany 
m.in. do Oscara, Złotego Globu 
i nagrody BAFTA. Zdobył także 
Europejską Nagrodę Filmową 
oraz dwie statuetki – Orły, przy-
znawane przez Polską Akademię 
Filmową. Bilety na lipnowski 
seans kosztują 10 zł. Początek 
o 18.00. 

(ToB)





Czwartek, 19 kwietnia 2018

20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 227 - serial 
07:20 Komisariat odc. 64 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 137 - serial 
10:10 Klan odc. 3297
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 21 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 24 godziny na bezkresnej 
 pustyni - fi lm 
13:45 Elif odc. 228 - serial 
14:45 Korona królów odc. 65 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 30 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3298
18:30 Korona królów odc. 66 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 246 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 70
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 8
23:50 Ocaleni odc. 4
00:55 Wojskopolskie.pl odc. 6

05:20 Ukryta prawda odc. 205 - serial 

06:25 Szpital odc. 298 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 17 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 15 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 574 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 472 - serial 

14:55 Szpital odc. 299 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 575 - serial 

20:00 Street Dance II - fi lm 

21:45 Lucyfer odc. 8 s. 2 - serial

22:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 8 s. 2 - serial 

23:45 Dary anioła: Miasto kości - fi lm 

02:25 Moc magii odc. 103

06:00 Detektywi w akcji odc. 72 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial

08:00 Drużyna A odc. 14 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 16 s. 6 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 44 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 15 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 7 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 132 -

  serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 174 

15:00 Detektywi w akcji odc. 133 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 98

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 99

18:00 Policjantki i policjanci odc. 397 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 398 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 184 - serial 

21:05 Chłód w lipcu - thriller 

23:20 Samurajowie nieba - dramat 

02:30 Interwencja 

06:00 To moje życie! odc. 271 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 38 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 17 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 18 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
20:00 American Pie II - komedia 
22:05 Komedia mało romantyczna 
 - komedia 
23:30 Aniołki Charliego: 
 zawrotna szybkość - fi lm 
01:40 Najśmieszniejsi 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy odc. 76

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Historia kina w Popielawach - fi lm 

11:00 Zmiennicy odc. 7 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 8 - serial 

13:15 Rzecz Polska odc. 7

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:55 Wahadełko - dramat 

15:05 Wstęp do fi lmu odc. 88

15:10 Droga młodych - fi lm 

16:15 Chuligan literacki odc. 74

16:50 Przystań - fi lm 

18:25 Tora i miecz - fi lm 

19:25 Broken Tale - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Łączy nas pamięć 

 - 75. rocznica wybuchu 

 powstania w getcie warszawskim 

21:30 Pianista - dramat

00:05 Scena klasyczna 

06:50 Był taki dzień odc. 537
06:55 Draża - czetnik. Legenda Kresów 
 - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 70
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:15 Sława i chwała odc. 3 - serial 
10:20 Jak było? odc. 6, 
11:00 Flesz historii 
11:20 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 4 
11:35 Dotknięcie anioła - fi lm 
12:45 Nie było żadnej nadziei - fi lm 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 4 
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 87 - serial 
15:15 Śmierć Zygielbojma - fi lm 
16:15 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 47 
17:45 Janosik odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 34 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
21:35 Sława i chwała odc. 4 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 108 
23:25 Karuzela - fi lm 
00:10 Codzienny PRL odc. 17

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:30 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 8 - fi lm 
13:40 Ukrywałem Żydów 
14:15 Wołyń - nierozliczone 
 ludobójstwo - fi lm 
15:30 Wakacje z Chopinem - fi lm 
15:45 Śladami historii - serial 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
16:40 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Ja głuchy 
17:25 Gotowi, do biegu, start 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 7 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 1 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

05:55 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 8 
07:20 Na sygnale odc. 38 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 65 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 118 - serial 
14:00 Oczy Atakamy - fi lm 
14:55 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 93 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 66 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 39 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
20:45 Szpieg D’83 odc. 1 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 7 
 - serial 
22:30 Łączy nas pamięć - 75. rocznica 
wybuchu powstania 
 w getcie warszawskim 
23:50 Za marzenia odc. 7 - serial 
00:50 Wielki Tydzień - dramat 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2231

10:55 Ukryta prawda odc. 897 - serial 

12:00 Szkoła odc. 549 - serial 

13:00 19+ odc. 250 - serial 

13:30 Szpital odc. 786 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 12

15:30 Szkoła odc. 550 - serial 

16:30 19+ odc. 251 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 898 - serial 

18:00 Szpital odc. 787 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5285

20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2665 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 151

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 17

22:35 Lejdis - komedia 

01:20 Jack Reacher - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 664 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 424 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 425 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 19 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 752 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 143 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 789 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2676 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 835 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 218 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 208 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2677 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 525 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 114
21:10 Przyjaciółki odc. 130 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 5
23:25 Gwiazd naszych wina 
 - melodramat
02:00 Gorzki romans - thriller 

21:45 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 16:15 Chuligan literacki 13:50 Sensacje XX wieku

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

Ash przegrywa turniej tańca. Nie zamierza się 
poddawać i postanawia stworzyć nowy zespół. 
W poszukiwaniu wyjątkowych tancerzy wyrusza ze 
znajomym w podróż po Europie. Niebawem grupa 
staje do pierwszego ważnego konkursu.

Po pierwszym roku w college’u cztery pary 
postanawiają wynająć dom na plaży i ponownie 
spróbować zakazanego owocu. Kevin, Jim, Stifl er 
i Oz oraz ich dziewczyny – Nadia, Michelle, Vicky 
oraz Heather, stają do walki płci. Wydaje się, że to 
płeć piękna jest górą.

„American Pie II”
(2001r.) TV Puls 20:00

„Street Dance II”
(2012r.) TVN7 20:00



Piątek, 20 kwietnia 2018

17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 228 - serial 
07:15 Komisariat odc. 65 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 246 - serial 
10:10 Klan odc. 3298
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 22 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 2
12:45 24 godziny na rafi e koralowej 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 229 - serial 
14:45 Korona królów odc. 66 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 31 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 15 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 16 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 29
21:30 Big Music Quiz odc. 7
22:35 Korzenie odc. 4 - serial 
23:35 Bicie serca - romans 
01:10 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 

05:20 Ukryta prawda odc. 206 - serial 

06:25 Szpital odc. 299 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 3 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 575 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 473 - serial 

14:55 Szpital odc. 300 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 3 

 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial 

20:00 Megamocny - fi lm 

22:05 Podejrzani Thriller 

00:20 Strzelec odc. 3 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 73 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial
08:00 Drużyna A odc. 15 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 7 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 46 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 16 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 7 
 - serial 
13:00 Galileo odc. 676 
14:00 Galileo odc. 677 
15:00 Detektywi w akcji odc. 134 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 100
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 101
18:00 Policjantki i policjanci odc. 398 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 12 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 181 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 182 - serial 
23:05 Chłód w lipcu - thriller 
01:30 Interwencja 

06:00 To moje życie! odc. 272 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 39 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach odc. 18 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 19 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
20:00 Twierdza - fi lm 
22:35 Osaczeni - fi lm 
01:00 Sin City 2: Damulka warta grzechu 
 - thriller 

05:05 Chciałbym się ogolić - fi lm 
08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Sztuka odc. 3
08:25 Ceramika iłżecka - fi lm 
08:35 Radość życia - fi lm 
08:40 Sztuka odc. 3
08:45 Somnambulicy - fi lm 
08:50 Głosy - fi lm 
08:55 Sztuka odc. 3
09:00 Kwadrat - fi lm 
09:03 Rynek - fi lm 
09:20 Informacje kulturalne 
09:45 Coś za coś - dramat 
11:00 Zmiennicy odc. 9 - serial 
12:20 Zmiennicy odc. 10 - serial 
13:25 Studio Kultura - rozmowy 
13:45 Last Night of the Proms 2015 
15:25 Pegaz odc. 69
16:30 Wielki Tydzień - dramat 
18:10 Videofan odc. 76 
18:35 Przędza - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 95
20:05 Sieć - dramat 
22:20 Tygodnik kulturalny 
23:05 Dziennik fi lozofa odc. 119
23:20 Beauty is a Crime 
00:40 Pianista - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 538
07:00 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 71
08:35 Ukryte skarby odc. 27
09:05 Sława i chwała odc. 4 - serial 
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 7 - serial 
10:45 Podróże z historią odc. 34 s. 4 
11:15 Taśmy bezpieki odc. 47 
11:50 Karuzela - fi lm 
12:30 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 74
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 34 
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 24 - serial 
15:25 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
16:30 Betar - fi lm 
17:30 Goniec historyczny IPN odc. 2
17:55 Janosik odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 26 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 34
20:30 Powrót do Heimkher - fi lm 
21:35 Sława i chwała odc. 5 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 91
23:25 Betar - fi lm 
00:30 Miasto skarbów odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 7 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 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 3 - serial 
11:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Ludwig Maria Grignion 
 de Montfort - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 6 - serial 
17:00 Moje leczenie wodą - fi lm 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 10 - serial 
22:40 Samuraj Chrystusa - fi lm 

06:00 Za marzenia odc. 7 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 6 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 39 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 66 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 119 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie odc. 146, 
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 4
14:55 Za marzenia odc. 7 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 94 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 67 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 40 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 232 s. 12 
 - serial 
22:20 Krąg podejrzanych odc. 7 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin odc. 7 
 - serial 
00:35 Nowy koszmar Wesa Cravena 
 - horror

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 28 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2232

10:55 Ukryta prawda odc. 898 - serial 

12:00 Szkoła odc. 550 - serial 

13:00 19+ odc. 251 - serial 

13:30 Szpital odc. 787 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 551 - serial 

16:30 19+ odc. 252 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 899 - serial 

18:00 Szpital odc. 788 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5286

20:00 Shrek II - fi lm 

22:00 Niezgodna - fi lm 

00:55 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 665 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 426 - serial 
09:30 SuperPies odc. 7
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 20 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 753 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 144 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 790 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2677 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 836 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 219 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 209 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2678 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 526 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 80
22:10 Pamięć absolutna - fi lm 
00:50 Opętanie - Powrót do domu 
 - thriller 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:20 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Złoczyńca Megamocny próbuje zdobyć kontrolę 
nad Metro City. Na jego drodze staje superbohater 
Metro Man. Nadchodzi dzień, kiedy złoczyńcy 
udaje się pokonać przeciwnika. Triumf nie trwa 
długo. Znudzony geniusz postanawia stworzyć 
sobie nowego przeciwnika.

Shrek i Fiona otrzymują zaproszenie od rodziców 
panny młodej. Teściowie pragną poznać męża 
córki, nie wiedzą jednak, że jest nim ogr. Shrek ma 
wątpliwości, czy ich widok ucieszy teściów i we 
troje z osłem wyruszają w podróż. Po przybyciu na 
miejsce spełniają się najgorsze obawy Shreka. 

„Shrek II”
(2004r.) TVN 20:00

„Megamocny”
(2010r.) TVN 7 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3296
06:05 Sprawa dla reportera 
07:05 Weterynarze z sercem odc. 36 
 - serial 
07:25 Pełnosprawni 
07:55 Rok w ogrodzie 
08:15 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 26 
09:40 Rodzinny ekspres odc. 29 
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 65
10:35 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
10:45 Trzecia połowa odc. 5 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 29
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 180
14:05 Ojciec Mateusz odc. 246 - serial 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 18 
 - serial 
15:55 Korona królów odc. 63 - serial 
16:25 Korona królów odc. 64 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:18 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola 
18:55 Orły Nawałki 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 138 - serial 
21:15 Kwiaty wojny - dramat
23:40 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
23:50 Idealny plan - thriller 
01:30 Zła krew - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 207 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przepis na życie odc. 3 s. 3 

 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 4 s. 3 

 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 5 s. 3 

 - serial 

12:00 Zaklinaczka duchów odc. 13 

 - serial

13:00 Zaklinaczka duchów odc. 14 

 - serial

14:00 Zaklinaczka duchów odc. 15 

 - serial

15:00 Bliźniaczki na boisku - komedia 

16:45 Piękna i Borys Bestia - komedia 

19:00 Stosunki międzymiastowe 

 - komedia 

21:15 Bez granic - melodramat

23:55 Starcie tytanów - fi lm 

02:10 Moc magii odc. 105

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 27 - serial 
06:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 28 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 29 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 30 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 
09:30 Piesek z Hollywood - komedia 
11:05 Policjantki i policjanci odc. 395 
 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci odc. 396 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 397 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 175
15:05 Aladyn i Lampa Śmierci - fi lm 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 398 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 678 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 13 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 183 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 184 - serial 
23:05 The Raid II: Infi ltracja - fi lm 
02:15 Anthony Bourdain: bez rezerwacji 
 odc. 13 - serial 

06:00 Skorpion odc. 6 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 55 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 17 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 18 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 74 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 75 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 76 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 77 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 78 s. 2 - serial 

14:25 Najśmieszniejsi odc. 7

15:40 Pan niania - komedia 

17:25 Jurassic Park - fi lm 

20:00 W pogoni za zemstą - fi lm 

22:00 Infi ltrator - thriller 

00:05 American Pie II - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 15 - serial 

09:10 Warszawa Singera 

 - szlagiery żydowskiej ulicy 

10:05 Odyseja fi lmowa odc. 8 - serial 

11:25 Party przy świecach - komedia 

12:35 Blok. Sztuki wizualne odc. 1 

13:40 Wstęp do fi lmu odc. 87

13:45 Dybuk - dramat 

15:35 Wydarzenie aktualne 

16:10 Wstęp do fi lmu odc. 79

16:20 Aby do niedzieli - komedia 

18:15 Dranie w kinie odc. 25

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 2 - serial 

20:00 Filadelfi a - dramat 

22:15 Alicia Keys plays Baloise Session 

00:00 Anatomia zła - thriller 

02:10 Filadelfi a - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 539
07:00 Betar - fi lm 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 7 
08:35 Podwodna Polska odc. 21
09:05 Do przerwy 0:1 odc. 2 - serial 
09:40 Do przerwy 0:1 odc. 3 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 174
10:45 - fi lm - fi lm 
11:45 - fi lm - fi lm 
12:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 117
14:30 Wielka gra odc. 78
15:35 Spór o historię odc. 175 
16:15 Janusz Korczak - fi lm 
17:25 Roman Dmowski 
 - współtwórca Niepodległej 
17:55 U Pana Boga w ogródku odc. 2 
 - serial 
18:50 Szalona miłość - Rosjanie i Putin 
 - fi lm 
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 8 
20:35 Ekstradycja odc. 1 s. 3 - serial 
21:45 Pole widzenia. Polskie wynalazki 
 które zmieniły świat. odc. 1 
22:15 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
23:15 Jurek - fi lm 
00:40 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium Matki Bożej o Złotym 
Sercu w Beauraing - fi lm 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 8 - serial
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 10 - serial 
14:40 Jestem gotowy na wszystko... 
 - fi lm 
15:25 Kartka z kalendarza 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 14
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Sabina K. - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 186 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1845 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1846 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 44
10:55 M jak miłość odc. 1366 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1367 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 39
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 1
16:20 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika Orlen Warsaw 
 Marathonu 
18:35 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 15
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 133
21:35 Riviera odc. 6 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 
23:00 Szpieg D’83 odc. 1 - serial 
23:55 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 6
00:30 Poltergeist - horror 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1068

11:00 Na Wspólnej odc. 2662 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2663 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2664 - serial 

12:15 Na Wspólnej odc. 2665 - serial 

12:50 Ugotowani odc. 7 s. 13 

13:50 Agent - gwiazdy odc. 9 s. 3 

14:50 MasterChef Junior odc. 6 s. 3

16:25 Efekt domina odc. 6 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 17 

17:55 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 9 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5287

20:00 Hipnoza odc. 7

21:05 Czarownica - fi lm 

23:10 Mgła - horror 

01:05 Ugotowani odc. 7 s. 13 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Mała syrenka - fi lm 

09:15 My3 odc. 40 

09:45 My3 odc. 39 

10:15 Ewa gotuje odc. 330

10:55 Nasz nowy dom odc. 75 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 5 

12:55 Top chef odc. 75 

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 7

15:45 Kabaret na żywo odc. 37

17:45 SuperPies odc. 8

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 65

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:40 Zwierzogród - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 84

00:00 Oldboy. Zemsta jest cierpliwa 

 - fi lm 

08:55 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 18:50 Peace ‘n’ Pop 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Diabolina była niegdyś dobrą dziewczyną. Gdy 
leśna kraina została zaatakowana, wykazała się 
bohaterstwem, stając w jej obronie. Niestety, zło 
i niegodziwość, zmieniły jej serce. Żądna zemsty 
na władcy wrogiego królestwa rzuca klątwę na jego 
córkę. 

Ariel jest córką króla mórz, Trytona. Pewnego 
dnia, syrenka ratuje przed utonięciem młodzieńca. 
Zakochuje się w nim, ale żeby go zdobyć, zawiera 
układ z wiedźmą Urszulą. 

„Mała syrenka”
(1989r.) Polsat 07:25

„Czarownica”
(2014r.) TVN 21:05



Niedziela, 22 kwietnia 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3298
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 7
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Jaka to melodia? 
08:55 Program sportowy 
09:10 Ziarno odc. 658 
09:35 Program sportowy 
09:45 Gen innowacyjności 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 37 - serial 
10:35 Leśniczówka odc. 15  - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 16 - serial 
11:30 Program sportowy 
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 2 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Program sportowy 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
13:00 Dzika Tajlandia odc. 2 - serial 
14:00 Sonda II odc. 81 
14:20 Program sportowy 
14:30 Droga do Rosji 
15:05 Komisarz Alex odc. 138 - serial 
15:45 Program sportowy 
15:55 Korona królów odc. 65 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 - serial 
21:05 Jubileuszowy koncert 
 GOLEC uOrkiestra 
22:45 Legalna blondynka - komedia 
00:25 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 29 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 30 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 31 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 3 - serial 

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

08:30 Kosmaty zawodnik - komedia 

10:20 Galileo odc. 677 

11:20 Galileo odc. 678 

12:30 Pogromca czarownic - fi lm 

14:10 Uciekająca panna młoda 

 - komedia 

16:45 Biały tygrys - fi lm 

19:00 Galileo odc. 679 

20:00 Predator II - fi lm 

22:30 W zamknięciu - horror 

00:05 Istota z głębin - horror 

06:00 Skorpion odc. 7 s. 2 - serial 

06:50 Przygody Merlina 

 odc. 11 s. 2 - serial

07:50 Najśmieszniejsi odc. 7

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 5 - serial 

09:30 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 3

10:05 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 4

10:40 Jurassic Park - fi lm 

13:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

15:50 Blondynka w koszarach - komedia 

17:50 Cudotwórca - komedia 

20:00 Szybcy i wściekli - fi lm 

22:10 Angielska robota - fi lm 

00:20 Uwikłana odc. 7 s. 1 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 16 - serial 

09:10 Klejnot niezwykłej urody. Życie 

 i muzyka Iannisa Xenakisa - fi lm 

10:20 Trzeci punkt widzenia odc. 233

10:50 Przekładaniec - komedia 

11:45 Wstęp - Teatr 

12:00 Teatr Spektakl teatralny 

13:00 Rozmowa po spektaklu 

13:25 Chuligan literacki odc. 75

14:00 Nienasyceni 

14:35 Zakochany Molier - fi lm 

16:50 Rzecz Polska odc. 8

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 527

18:10 35 lat minęło. 

 Program Jonasza Kofty 

19:05 Psalm codzienny, czyli radość 

 o poranku Jonasza Kofty 

20:20 Czerwony pająk - fi lm 

22:05 Scena alternatywna odc. 57

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 233

23:15 Życie Karolinki. 

 Rozdział 1 i 2 - fi lm 

00:30 Enter Enea Festival 2017

  - Leszek Możdżer, 

 Gloria Campaner 

06:50 Był taki dzień odc. 540

06:55 Violetta Villas - życie po życiu 

 odc. 9

07:30 Piosenki Jonasza Kofty - fi lm 

08:05 El misionero - fi lm 

09:15 Siedlisko odc. 5 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 141

10:40 Koło historii odc. 41 

11:10 Ukryte skarby odc. 31

11:45 Podróże kulinarne 

 Roberta Makłowicza odc. 313

12:15 Podróże z historią odc. 34 s. 4 

12:50 Afryka - serial 

13:50 Szerokie tory odc. 93

14:30 Trójka hultajska - komedia 

16:05 Wielka gra odc. 79

17:25 Ex libris Magazyn 

17:55 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 3 - serial 

18:50 Powrót do Heimkher - fi lm 

19:50 Jan Paweł II - fi lm 

22:05 Wielki test o Wiśle odc. 49

23:40 Virtuti - dramat 

01:40 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

 które zmieniły świat. odc. 1 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 2 - serial 
11:30 Życie Karola Wojtyły - fi lm 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 W Solankowej Dolinie - serial 
14:10 Ewangelia wg św. Jana 
 odc. 2 - fi lm 
15:30 Ojciec Klemens Vismara - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 4 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - 
 z daleka widać lepiej 
23:30 Żywe historie zamknięte 
 w metalu 

05:35 Koło fortuny 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Podwodna planeta odc. 4 
 - serial 
11:40 Droga do Rosji 
12:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 133
13:45 Kocham Cię, Polsko! 
 - kulisy po odcinku odc. 8
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 40
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 40
16:35 Na sygnale odc. 187 - serial 
17:10 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika Orlen Warsaw 
 Marathonu 
18:35 Za marzenia odc. 7 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 5
20:05 Poltergeist - horror 
21:50 Złota dama - dramat 
23:50 Bez wstydu - fi lm 
01:25 Młode wilki - fi lm 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1069

11:00 Efekt domina odc. 7 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 846

11:55 Iron Majdan odc. 6

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

13:50 Druga szansa odc. 6 s. 5 - serial 

14:50 Hipnoza odc. 7

15:55 Shrek II - fi lm 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 2

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5288

20:00 MasterChef Junior odc. 7 s. 3

21:30 Kowboje i obcy - western 

00:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 44 - serial 

08:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 45 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 46 - serial 

09:05 Królewna Śnieżka i siedmiu 

 krasnoludków - fi lm 

10:55 Hotel dla psów - komedia 

13:10 Zwierzogród - fi lm 

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 84

17:35 Nasz nowy dom odc. 114 

18:40 Aż chce się żyć odc. 1

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 22 - serial 

21:05 Kabaret na żywo odc. 38

23:15 Lep na muchy - komedia 

01:00 Terminator: Genisys - fi lm 

05:40 Ukryta prawda odc. 208 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 26 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 27 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 6 s. 3 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 7 s. 3 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów odc. 16 - serial

12:50 Zaklinaczka duchów odc. 17 - serial

13:50 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm 

16:55 Megamocny - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 8 s. 2 - serial

20:00 Starcie tytanów - fi lm 

22:15 Strzelec odc. 4 - serial 

23:15 Sztanga i cash - komedia 

01:55 Moc magii odc. 106

10:55 Przepis na życie 19:00 Galileo

08:50 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:15 Siedlisko

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

Akcja rozgrywa się w środowisku uczestników 
nielegalnych nocnych wyścigów samochodowych. 
Policja podejrzewa, że Dominic Toretto i jego grupa są 
zamieszani w kradzieże ciężarówek. Aby zlikwidować 
proceder, policjant Brian O’Conner ma przeniknąć 
w szeregi kierowców. 

Elle jest bardzo dobrą uczennicą i najpopularniejszą 
dziewczyną w szkole. Nieco próżna widzi siebie 
u boku bogatego narzeczonego. Tymczasem 
ukochany zrywa z nią. Elle nie zamierza się 
poddawać – rzuca szkołę mody i podejmuje studia 
prawnicze na Harvardzie.

„Legalna blondynka”
(2001r.) TVP 1 22:45

„Szybcy i wściekli”
(2001r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 229 - serial 
07:15 Komisariat odc. 66 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 54 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 To się opłaca 
12:40 Dzika Tajlandia odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 230 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 180
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 15 - serial 
16:15 Leśniczówka odc. 16 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3299
18:30 Korona królów odc. 67 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Okno na tamtą stronę 
22:00 Warto rozmawiać 
23:05 Daleka droga do domu - fi lm 
00:15 Legalna blondynka - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 209 - serial 

06:25 Szpital odc. 300 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 576 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 474 - serial 

14:55 Szpital odc. 301 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 18 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 7 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 577 - serial 

20:00 Miłość może zabijać -thriller 

22:05 Kurt Cobain: życie bez cenzury 

 - fi lm 

00:50 Mucha II - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 74 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 17 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 18 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 16 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 49 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 17 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 135 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 92
15:00 Detektywi w akcji odc. 136 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 102
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 103
18:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 400 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial 
22:00 Galileo odc. 678 
23:00 Galileo odc. 679 
00:00 Bestie z morza: Megalodon 
 - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 273 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 40 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 19 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 20 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
20:00 Tajemnicza przesyłka - fi lm 
22:00 Twierdza - fi lm 
00:50 Sin City 2: Damulka warta 
 grzechu - thriller 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Rzecz Polska odc. 8
08:35 Wielki Tydzień - dramat 
10:20 Kobiela na plaży - fi lm 
11:00 Zmiennicy odc. 11 - serial 
12:15 Zmiennicy odc. 12 - serial 
13:20 Film fabularny - fi lm
13:45 Studio Kultura - rozmowy 
14:00 Smuga cienia - dramat 
15:55 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 527
16:50 Jasne błękitne okna - fi lm 
18:35 Za młodzi na śmierć 
 odc. 6 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Film - fi lm 
21:00 Czułość - fi lm 
21:35 Szaleństwo 
21:40 Krakatau - fi lm 
21:50 Kręgi snu - fi lm 
22:00 Szaleństwo 
22:05 Koma - fi lm 
22:15 Epizod - fi lm 
22:20 Szaleństwo 
22:25 Universal Spring - fi lm 
22:50 Którędy po sztukę odc. 18
22:55 Videofan odc. 81
23:15 Dziennik fi lozofa odc. 120
23:30 Biały bóg - thriller 
01:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 541

07:00 Betar - fi lm 

08:00 Wojciech Cejrowski 

 - boso przez świat odc. 72

08:35 Ukryte skarby odc. 26

09:05 Sława i chwała odc. 5 - serial 

10:35 - fi lm - fi lm 

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 34

12:05 Jan Paweł II - fi lm 

14:20 Sensacje XX wieku odc. 26 

15:15 Encyklopedia II wojny światowej 

 odc. 72 - serial 

15:50 Spór o historię odc. 36 

16:35 Złoto Jukonu odc. 3 - serial 

17:30 Flesz historii 

17:55 Janosik odc. 9 - serial 

18:50 Sensacje XX wieku odc. 23 

19:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii 

20:30 Święta wojna Rosjan - fi lm 

21:35 Sława i chwała odc. 6 - serial 

22:40 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 

00:00 Doceniałam każdy 

 przeżyty dzień - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Dziecko od poczęcia - fi lm 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Wszystko jest możliwe - fi lm 
15:40 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 70 
 - serial 
22:55 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 136
07:20 Na sygnale odc. 40 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 35
11:25 Rodzinka.pl odc. 67 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 120 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 4 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 95 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 68 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 41 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 33
20:50 M jak miłość odc. 1368 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 8 - serial 
22:50 Zaginiona odc. 7 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 286 s. 14 - serial 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 

05:40 Uwaga! odc. 5288
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 8 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 8
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2233
10:55 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2
11:00 Ukryta prawda odc. 899 - serial 
12:00 Szkoła odc. 551 - serial 
13:00 19+ odc. 252 - serial 
13:30 Szpital odc. 788 - serial 
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 12 s. 12 
15:30 Szkoła odc. 552 - serial 
16:30 19+ odc. 253 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 900 - serial 
18:00 Szpital odc. 789 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5289
20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2666 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 152
21:30 Druga szansa odc. 7 s. 5 - serial 
22:30 Iron Majdan odc. 7
23:30 Kowboje i obcy - western 
02:00 Co za tydzień odc. 846

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 666 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 427 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 428 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 21 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 754 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 145 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 791 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2678 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 837 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3619
16:30 Na ratunek 112 odc. 220 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 210 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2679 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 527 - serial 
20:05 Terminator: Genisys - fi lm 
23:00 Lekcja przetrwania - thriller 
01:40 Więzień labiryntu: Próby ognia 
 - fi lm 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Zmiennicy 18:50 Sensacje XX wieku

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

Rok 2029. John Connor wysyła porucznika 
Kyle’a Reese’a do roku 1984, aby uratował jego 
matkę przed śmiercią. Niespodziewany zwrot 
zdarzeń sprawia, że Kyle i Sarah jednoczą siły 
z Terminatorem.

Tommy Wick ma dostarczyć tajemniczą przesyłkę 
szefowi konkurencyjnego gangu. To z pozoru 
rutynowe zadanie, ale wszystko się zmienia, gdy 
grupa uzbrojonych najemników, która chce przejąć 
przesyłkę, zaczyna śledzić Tommy’ego.

„Tajemnicza przesyłka”
(2013r.) TV Puls 20:00

„Terminator: Genisys”
(2015r.) Polsat 20:05



Wtorek, 24 kwietnia 2018

14:45 Korona królów

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 230 - serial 
07:15 Komisariat odc. 67 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
10:10 Klan odc. 3299
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 55 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 231 - serial 
14:45 Korona królów odc. 67 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 32 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3300
18:30 Korona królów odc. 68 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna 
 nowoczesnej Europy - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 6 - serial 
23:35 Labirynt odc. 1 - serial 
00:45 Komisja morderstw odc. 4 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1130 - serial 

06:25 Szpital odc. 301 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 18 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 578 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 475 - serial 

14:55 Szpital odc. 302 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 19 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 579 - serial 

20:00 Déjà vu - thriller 

22:40 Odwet - fi lm 

00:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 8 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 75 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 50 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 51 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 137 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 93

15:00 Detektywi w akcji odc. 138 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 104

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 105

18:00 Policjantki i policjanci odc. 400 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 186 - serial 

21:00 Mściciel - fi lm 

22:55 Eksperyment numer 12 - fi lm 

01:00 STOP Drogówka odc. 175

06:00 To moje życie! odc. 274 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 41 
 - dramat
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 20 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 21 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
20:00 Trefny wóz - thriller 
21:30 Szybcy i wściekli - fi lm 
23:55 Angielska robota - fi lm 
02:05 Wikingowie odc. 9 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Jasne błękitne okna - fi lm 

10:40 Rzecz Polska odc. 8

11:00 Zmiennicy odc. 13 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 14 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:35 Jutro idziemy do kina - dramat 

15:35 Listy naszych czytelników - fi lm 

16:05 Tygodnik kulturalny 

16:55 Dotknięcie ręki - fi lm 

18:40 Ikona - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Gala - Fryderyki 2018 

22:10 Dezerterzy odc. 77

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 121

23:00 Rent - musical

01:20 Obok - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 542
07:00 Tońko, czyli legenda 
 o ostatnim baciarze - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73
08:35 Ukryte skarby odc. 25
09:10 Sława i chwała odc. 6 - serial 
10:20 - fi lm - fi lm 
11:20 Goniec historyczny IPN odc. 2, 
11:55 - fi lm - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 23 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 73 - serial 
15:10 Afryka - serial 
16:15 Tora i miecz - fi lm 
17:15 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 5 
17:30 Ex libris 
17:55 Janosik odc. 10 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 22 
19:55 Jak było? odc. 7
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:15 Sława i chwała odc. 7 - serial 
22:25 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć 
 - fi lm 
23:30 W cieniu nienawiści - fi lm 
01:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Festiwal muzyczny Johnny Casha 
14:10 Dziesięć przykazań odc. 70 
 - serial 
14:55 Kartka z kalendarza 
15:00 Święty na każdy dzień 
15:05 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Listy do Pana Boga - dramat 
23:50 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1368 - serial 
07:00 Wierzę, szukam, rozmawiam 
 - fi lm 
07:20 Na sygnale odc. 41 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 36
11:25 Rodzinka.pl odc. 68 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 121 - serial 
14:00 ADHD i ja - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1368 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 96 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 69 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 42 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 8 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1369 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Gala - Fryderyki 2018 
01:10 Zaginiona odc. 7 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2234

10:55 Ukryta prawda odc. 900 - serial 

12:00 Szkoła odc. 552 - serial 

13:00 19+ odc. 253 - serial 

13:30 Szpital odc. 789 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 553 - serial 

16:30 19+ odc. 254 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 901 - serial 

18:00 Szpital odc. 790 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5290

20:10 Doradca smaku odc. 30 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2667 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 153

21:30 Diagnoza odc. 10 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1128

00:05 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 667 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 429 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 430 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 22 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 755 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 146 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 712 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2679 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 758 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3620
16:30 Na ratunek 112 odc. 221 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 211 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2680 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 528 - serial 
20:05 Więzień labiryntu: Próby ognia 
 - fi lm 
23:00 Ulice we krwi - fi lm 
01:05 Kochanice króla - melodramat

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

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

- boso przez świat 

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

Thomas był pewien, że ucieczka z labiryntu będzie 
oznaczała wolność dla niego i pozostałych Streferów, 
lecz okazuje się, że tajemnicza organizacja „Dreszcz” 
nie zakończyła eksperymentów. To, co się wydarzyło, 
stanowiło wstęp do Fazy Drugiej – prób ognia. 

W zemście za wymordowanie rodziny policjant zabija 
wielu gangsterów. Jego nielegalne akcje powodują, 
że staje się celem polowania prowadzonego 
zarówno przez wymiar sprawiedliwości, jak i mafi ę.

„Mściciel”
(1989r.) TV 4 21:00

„Więzień labiryntu: Próby ognia”
(2015r.) Polsat 20:05



Środa, 25 kwietnia 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 231 - serial 
07:15 Komisariat odc. 68 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 19 
 - serial 
10:10 Klan odc. 3300
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 23 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 24 godziny nieujarzmionego Nilu 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 232 - serial 
14:45 Korona królów odc. 68 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 33 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3301
18:30 Korona królów odc. 69 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 6 - serial 
20:35 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
20:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
21:45 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
22:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:20 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:45 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:10 Orły Nawałki 

05:20 Ukryta prawda odc. 210 - serial 

06:25 Szpital odc. 302 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 19 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 3 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 579 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 22 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 476 - serial 

14:55 Szpital odc. 303 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 20 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 3 

 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 9 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 580 - serial 

20:00 Sztanga i cash - komedia 

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 7

23:50 Bez granic - melodramat

02:30 Moc magii odc. 109

06:00 Detektywi w akcji odc. 76 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 18 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 52 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 19 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 139 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 94

15:00 Detektywi w akcji odc. 140 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 106

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 107

18:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 402 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 187 - serial 

21:00 Cyber-zjawa - fi lm 

23:00 Jerozolima - horror 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 1 

06:00 To moje życie! odc. 275 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 42 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 21 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 1 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - fi lm 
21:30 Skaza - fi lm 
23:45 Everly - fi lm 
01:25 Wikingowie odc. 10 s. 4 - serial 

8:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 14

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Dotknięcie ręki - fi lm 

10:45 Rzecz Polska odc. 8

11:00 Zmiennicy odc. 15 - serial 

12:15 Chłopi odc. 1 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Stan posiadania - fi lm 

15:30 Pavoncello - nowela 

16:05 Dranie w kinie odc. 25

16:40 Panna Nikt - dramat 

18:35 Urwany wiersz. Zuzanna 

 Ginczanka 1917-1944 - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Lewiatan - dramat 

22:30 Pegaz odc. 70

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 122

23:40 Jedna scena odc. 58

00:00 Przypadek Pekosińskiego - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 543
07:00 Tora i miecz - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 74
08:40 Ukryte skarby odc. 24
09:15 Sława i chwała odc. 7 - serial 
10:25 Doceniałam każdy przeżyty dzień 
 - fi lm 
11:20 Spór o historię odc. 56 
12:05 Święta wojna Rosjan - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 22 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 74 - serial 
15:15 Kochana córeczko - fi lm 
16:20 Historia Polski 
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 8 - serial 
17:50 Janosik odc. 11 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 105 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Sidła strachu - fi lm 
21:25 Miasto z morza odc. 1
22:20 Hotel Polski - fi lm 
23:25 Fotograf Thriller 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 74

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 51 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Teoria ewolucji 
 a współczesna mikrobiologia 
 - fi lm 
13:30 Namiot spotkania - fi lm 
14:00 Listy do Pana Boga - dramat 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa odc. 5 - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Strażnik swojego brata - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1369 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 42 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 37
11:25 Rodzinka.pl odc. 69 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 122 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1369 - serial 
15:45 Mini audycja - KCP 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 97 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 70 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 43 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1852 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 188 - serial 
22:25 Ja cię kocham, a ty z nim 
 - komedia 
00:10 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 30 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2235

10:55 Ukryta prawda odc. 901 - serial 

12:00 Szkoła odc. 553 - serial 

13:00 19+ odc. 254 - serial 

13:30 Szpital odc. 790 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 554 - serial 

16:30 19+ odc. 255 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 902 - serial 

18:00 Szpital odc. 791 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5291

20:10 Doradca smaku odc. 31 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2668 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 154

21:30 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 3 

22:30 Kryjówka - fi lm 

00:55 Niezgodna - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 668 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 431 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 432 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 23 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 756 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 147 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 713 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2680 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 759 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3621
16:30 Na ratunek 112 odc. 222 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 212 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2681 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 176 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 8
21:30 Ewa, ugotuj nam to odc. 2
21:40 Top chef odc. 76 
23:05 Studenci - komedia 
01:20 Wolna chata - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Zmiennicy 13:35 Sensacje XX wieku

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

Miasto jest podzielone na dzielnice, a jedna z nich 
została odgrodzona od pozostałych wysokim murem. 
Tu rządzą mafi a i gangi. Jednak gdy gangsterzy 
kradną należącą do rządu broń masowego rażenia, do 
13. dzielnicy zostaje wysłany najlepszy agent, Damien 
Tomaso. 

Kulturysta Daniel wymyśla plan porwania klienta 
siłowni, Victora Kershawa. W akcję wtajemnicza 
dwóch kolegów. Po torturach Kershaw przekazuje 
majątek. Kulturyści pozorują wypadek i zostawiają 
go na pewną śmierć. Milioner uchodzi z życiem. 
Wynajmuje detektywa, by znalazł oprawców.

„Sztanga i cash”
(2013r.) TVN 7 20:00

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 21 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1030 1028 hPa
 wiatr: 17 16 km/h 

 temperatura: 20 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1026 1027 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 19 8 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1025 hPa
 wiatr: 14 11 km/h 

 temperatura: 21 11 °C
 opady: 0 0,1 mm
 ciśnienie: 1022 1017 hPa
 wiatr: 11 22 km/h 

 temperatura: 16 12 °C
 opady: 1 2 mm
 ciśnienie: 1014 1008 hPa
 wiatr: 28 30 km/h 

 temperatura: 18 13 °C
 opady: 3 9 mm
 ciśnienie: 1003 1005 hPa
 wiatr: 32 32 km/h 

 temperatura: 10 7 °C
 opady: 12 13 mm
 ciśnienie: 1008 1003 hPa
 wiatr: 32 24 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Krokiety z pieczarkami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
Ciasto naleśnikowe:
250 ml mleka
250 ml gazowanej wody mineralnej
2 jajka
250 g mąki pszennej
pół łyżeczki soli
Farsz:
200 g pieczarek
200 g startych warzyw 
200 g kapusty
ząbek czosnku
sól, pieprz
2 łyżki oleju 
Dodatkowo: 
2 jajka
100 g bułki tartej
100 ml oleju do smażenia

Sposób wykonania:
Cebulę obierz i pokrój w kostkę, ząbek czosnku i pieczarki 

oczyść i drobno pokrój, następnie pokrój kapustę w paski. Na 
oleju podsmaż najpierw cebulę, potem dodaj czosnek. Następnie 
dodaj pieczarki i kapustę oraz starte warzywa i smaż do mo-
mentu wyparowania całej wody. Przypraw solą i pieprzem. Mle-
ko, wodę i jaja wymieszaj, dodaj mąkę i rozprowadź ją tak, by nie 
powstały grudki. Dodaj sól. Na patelni o średnicy 28 cm usmaż 
naleśniki. Farsz wyłóż na naleśniki i zwiń w krokiet. Jajka rozkłóć 
w głębokim talerzu, następnie krokiety obtaczaj w jajku i bułce 
tartej. Smaż na rozgrzanej patelni z olejem, aż do zarumienienia. 

Smacznego!
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Kilka pytań o… 
upadłość konsumencką
PRAWO  Tym razem w cyklu porad prawnych mowa o tym, co 
zrobić, gdy długi nas przerastają

Anna Krawczyk-Koźmińska, 
prowadząca Kancelarię Adwo-
kacką w Wąbrzeźnie (ulica Wol-
ności 4, tel. 663 018 891) w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa i problemów z nim zwią-
zanych. 

– Co daje upadłość konsu-
mencka?

– Jest to instytucja, która 
pozwala osobom mocno zadłu-
żonym wydostać się ze spirali 
długów i rozpocząć dalsze życie 
z czystą kartą, jako osoba oddłu-
żona. Często jest to jedyny spo-
sób na to, aby zacząć normalnie 
funkcjonować i uzyskiwać do-
chody, których nie zabierze ta-
kiej zadłużonej osobie komornik. 
Najkrócej mówiąc, jest to forma 
pomocy dla osób całkowicie nie-
wypłacalnych. Warunkiem jest 
jednak popadnięcie w takie tara-
paty bez winy osoby zadłużonej.

– Jakie długi możemy za-
tem umorzyć?

– Praktycznie wszystkie. Nie 
można tylko umorzyć tych, które 
są ściśle określone w ustawie, tj.: 
alimenty; renty z tytułu odszko-
dowania za wywołanie choroby, 
niezdolności do pracy, kalectwa 
lub śmierci; kary grzywny; zo-
bowiązania do wykonania obo-
wiązku naprawienia szkody oraz 
zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; nawiązki lub świadcze-
nia pieniężne orzeczone przez 
sąd w sprawach karnych; zobo-
wiązania do naprawienia szkody 
wynikającej z przestępstwa lub 
wykroczenia stwierdzonego pra-
womocnym orzeczeniem; dłu-

gi, których upadły umyślnie nie 
ujawnił we wniosku o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli wierzyciel nie 
brał udziału w postępowaniu.

– Czy przedsiębiorca, 
który zaprzestał wykonywa-
nia działalności gospodarczej 
może starać się o ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej?

– Tak, musi jednak spełnić 
określone warunki. Ale nawet 
w sytuacji, kiedy nie zostały 
one spełnione, to czasem nie 
wszystko jest jeszcze stracone. 
Istnieje możliwość powołania się 
na zasady słuszności i humani-
tarne, dzięki którym będziemy 
mieli szansę udowodnić, że to 
w właśnie w naszym konkret-
nym przypadku, pomimo braku 
zachowania wymogów z ustawy, 
możliwość ogłoszenia wobec nas 
upadłości konsumenckiej nie 
jest wykluczona. Kwestie te są 
jednak bardzo zawiłe i wymagają 
uzasadnienia dostosowanego do 
konkretnego przypadku, dlatego 
też konieczne jest zasięgnięcie 
porady profesjonalisty.

– Ile kosztuje wniosek 
o ogłoszenie upadłości kon-
sumenckiej i gdzie należy go 
złożyć?

– Opłata od wniosku jest 
stała i wynosi 30 zł. Dla miesz-
kańców Wąbrzeźna i pozostałych 
osób z dawnego województwa 
toruńskiego właściwy będzie Sąd 
Rejonowy w Toruniu, V Wydział 
Gospodarczy. Mieszkańcy po-
wiatu rypińskiego i lipnowskiego 
udadzą się do Włocławka.

– Czy taki wniosek może-
my przygotować sami?

JAk WyglądA żyCIe PO uPAdłOśCI kOnsumenCkIeJ?
Zobowiązania objęte postępowaniem upadłościowym przestały istnieć, tzn. 
nie przechodzą na współmałżonka, dzieci, nie zostanie też obciążone wyna-
grodzenie, w przypadku znalezienia pracy. Jeśli osoba upadła postanowi np. 
kupić mieszkanie, będzie to wyłącznie jej własność. Czy będzie miała pro-
blemy z uzyskaniem kredytu czy pożyczki? Może być różnie. Zależy to przede 
wszystkim od oceny zdolności kredytowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że 
w Biurze Informacji Kredytowej będzie widniała informacja o fakcie upadłości 
konsumenckiej. 

– Tak, ale z doświadcze-
nia stanowczo odradzam takie 
rozwiązanie. Wniosek wymaga 
wypełnienia skomplikowane-
go i pełnego różnorodnych ru-
bryk formularza. Sporządzenie 
wniosku, który ma szanse być 
uwzględniony jest bardzo trudne 
i zdecydowanie liczy się tu prak-
tyka i wiedza o tym, czego ocze-
kuje w takim wniosku konkretny 
sąd. Należy pamiętać, że wniosek 
ten ma kluczowe znaczenie dla 
dalszych losów postępowania 
upadłościowego. Dlatego w tym 
wypadku nie warto oszczędzać 
pieniędzy i zainwestować w ho-
norarium adwokata, który zaj-
muje się takimi sprawami i po-
prowadzi nas przez zawiłości 
formalne wniosku, zwiększając 
tym samym możliwość skorzy-
stania przez nas z dobrodziej-
stwa upadłości konsumenckiej, 
czyli umorzenia długów, które 
spędzają nam sen z powiek.

– Jak zatem należy przygo-
tować się do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej?

– Ważne jest, by mieć świa-
domość, że im rzetelniej i do-
kładniej przygotujemy doku-
menty, na podstawie których 
oprzemy nasz wniosek, tym 
większe będą nasze szanse na 
pozytywne rozstrzygnięcie. Naj-
lepiej przygotować zestawienie 
wszystkich naszych długów, tzn. 
spisać kwoty pożyczek i kredy-
tów jakie zaciągnęliśmy lub które 
zostały nam przyznane, wskazać 
kwotę, jaką udało nam się spła-
cić i wskazać termin, do kiedy 
mieliśmy spłacić dług. W razie 
wątpliwości prawnik doradzi, co 
jeszcze będzie konieczne. Nale-
ży również wskazać, co wchodzi 
w skład naszego majątku i jaką 
przedstawia wartość. 

Anna Krawczyk-Koźmińska
fot. pixabay/ilustracyjne

Spirala zadłużenia 
– jak znaleźć wyjście?
Fundacja „Zaradni” z Zamościa zajmuje się propa-
gowaniem wiedzy ekonomicznej i pomocą dla osób, 
które borykają się z problemem nadmiernego zadłu-
żenia. Jej eksperci opracowali poradnik, który można 
bezpłatnie pobrać ze strony fundacjazaradni.pl.

Finanse

To normalne, że kupujemy 
mieszkania, domy i samocho-
dy za pożyczki, które spłacamy 
przez 20-30 lat. Jeszcze częściej 
kredyt czy pożyczka pomagają 
sfinansować potrzeby o mniejszej 
wartości – nowy sprzęt AGD, wa-
kacje czy remont. Kredyt nie jest 
niczym złym pod warunkiem, że 
jest zaciągany na miarę naszych 
możliwości finansowych. Nieste-
ty, wielu z nas ma tendencję do 
brania zbyt dużej liczby zobowią-
zań finansowych w jednym czasie 
lub zaciągania pożyczek o zbyt 
dużej wartości. Takie nierozsądne 
decyzje finansowe mogą skoń-
czyć się wpadnięciem w spiralę 
zadłużenia. 

Pierwszy sygnał ostrzegaw-
czy pojawia się wtedy, gdy suma 
zobowiązań z tytułu rat zaczyna 
przekraczać 50 procent naszych 
dochodów. To bardzo niebezpiecz-
ne dla domowego budżetu. Spira-
la zadłużenia to nic innego jak sy-
tuacja nadmiernego zadłużenia, 
w której dłużnik nie jest w stanie 
spłacać swoich zobowiązań. Ale 
skąd mamy wiedzieć, że przesta-
liśmy być tylko kredytobiorcami 
i wpadamy w spiralę zadłużenia? 
Dla spirali zadłużenia charakte-
rystyczna jest tendencja do za-
ciągania kolejnych zobowiązań na 
pokrycie spłaty tych poprzednich. 
Właśnie wtedy zaczyna się błęd-
ne koło, ponieważ dług zaczyna 
rosnąć w lawinowym tempie. Po-
życzka, nawet najtańsza, kosztu-
je. Próbując spłacić jeden kredyt 
i zaciągając kolejny, powiększamy 
dług o koszt kredytu pobranego 
na spłatę poprzednich. Spirala za-
dłużenia to pułapka, która kończy 
się dla kredytobiorcy nierzadko 
kilkunastoma zobowiązaniami 
w różnych bankach i firmach po-
życzkowych. Do tych ostatnich 
ofiara pętli zadłużenia zwraca się 
z reguły wtedy, gdy tradycyjne 
banki nie chcą już udzielić jej kre-
dytu. Problem w tym, że oferta 

firm parabankowych jest zazwy-
czaj dużo droższa, co powiększa 
sumę długu o kolejne wysokie 
koszty nowej pożyczki.

Kumulowanie się długów 
sprawia, że pożyczkobiorca za-
czyna tracić wiarę, iż jest zdolny 
spłacić swoje zobowiązania. Nie 
widzi rozwiązania tej sytuacji. 
Często przestaje płacić które-
kolwiek ze swoich zobowiązań. 
Dłużnik otrzymuje kolejne mo-
nity, wezwania do zapłaty i tele-
fony. Skutkiem tego niespłacone 
kredyty trafiają do windykacji. 
Z firmą windykacyjną dłużnik 
może jeszcze negocjować spłatę 
swoich długów. Kiedy dług trafia 
do komornika, powiększa się on 
o koszty egzekucji komorniczej. 
W zetknięciu z firmą windyka-
cyjną dłużnik może negocjować 
spłatę swoich długów. Komornik 
za to konsekwentnie korzysta ze 
swoich uprawnień, zajmując ma-
jątek dłużnika, może go pozba-
wić wszelkiej własności włącznie 
z domem. Kredytobiorca staje się 
bankrutem. Spirala zadłużenia 
ma jeszcze jeden, pozafinansowy 
aspekt – wymiar psychologicz-
ny. Roszczenia wierzycieli, brak 
perspektywy na spłatę długu – 
to wszystko staje się poważnym 
obciążeniem psychicznym. Dług 
przekłada się również na relacje 
z rodziną i może mieć katastrofal-
ne skutki dla jej funkcjonowania 
i przyszłości. Dług staje się cięża-
rem finansowym i psychicznym, 
przyczyną życiowych dramatów. 

mapa wyjścia
Budowę mapy wyjścia z za-

dłużenia zacznij od dokładnego 
policzenia wszystkich przycho-
dów. To pieniądze z pensji, nie-
oficjalnych prac dodatkowych, 
zasiłków, renty, emerytury czy 
innych form pomocy społecznej. 
Jeśli pracujesz sezonowo albo 
są miesiące, kiedy masz więcej 
pieniędzy, uwzględnij to w wy-
liczeniach. Następnie policz, jak 



Czwartek 19 kwietnia 2018 rozmaitości 23

– Jaki jest cel Pikniku ?
– Chcemy z jednej strony 

przybliżyć mieszkańcom Torunia 
i regionu nasze inicjatywy edu-
kacyjne. Mamy tu przecież szkołę 
wyższą – Kolegium Jagiellońskie, 
szkołę średnią – Liceum Jagiel-
lońskie i naszą nową propozycję 
– Szkołę Podstawową CAMBRIDGE 
ACADEMY. Działa tutaj również 
prowadzona wspólnie z zaprzyjaź-
nionym uniwersytetem chińskim 
placówka propagująca naukę języ-
ka i kulturę tego kraju – Confucius 
Classroom. Chcemy zatem przy-
bliżyć nowe oferty edukacyjne 
z jakimi wychodzą w perspekty-
wie nowego roku szkolnego i aka-
demickiego te instytucje.

Z drugiej strony chcemy tak-
że stworzyć możliwość poznania 
naszego ośrodka edukacyjnego. 
Będzie można obejrzeć nasz wspa-
niały obiekt, zapoznać się z jego 
wyposażeniem, spotkać z aktual-
nymi studentami i uczniami aby 
dowiedzieć się, jak czują się w na-
szych szkołach.

W końcu wreszcie będzie oka-
zja do fajnej  rodzinnej zabawy. 

Przygotowaliśmy wiele atrakcji.
– No właśnie, czego mogą 

spodziewać się ci, którzy zdecy-
dują się odwiedzić Wasz obiekt 
w sobotę ?

– Zacznę może od części chiń-
skiej. Będzie więc można obejrzeć 
i posłuchać programów artystycz-
nych, przygotowanych przez oso-
by uczestniczące w kursach języ-
ka chińskiego. Obejrzymy taniec 
smoka – takiego prawdziwego, 
chińskiego smoka – będzie też 
możliwość uczestniczenia w lekcji 
pokazowej j. chińskiego.

Przygotowaliśmy też poka-
zy „wybuchowych” doświadczeń 
chemicznych. Jeśli pogoda nam 
dopisze – na co mamy nadzie-
ję – będzie możliwość relaksu na 
zielonej trawie. Będą przekąski dla 
wszystkich no i możliwość skorzy-
stania z fotobudki. Do tego wiele 
konkursów z nagrodami. Tutaj 
najważniejszą będzie możliwość 
wygrania uczestnictwa w jedno-
rocznym kursie języka chińskiego 
– jedno miejsce będzie dla osoby 
dorosłej, jedno dla osoby w wieku 
szkolnym. Zatem będzie to wielka 

szansa na przeżycie niezwykłej 
przygody edukacyjnej. 

Oczywiście nie zapomnieli-
śmy o najmłodszych uczestnikach. 
Specjalnie na tę okazję przygoto-
waliśmy liczne konkursy i zabawy 
dla dzieci i ich rodziców. 

– To rzeczywiście duża daw-
ka emocji.

– Zaczynamy o godz. 12:00. 
Piknik potrwa do 15:00, więc bę-
dzie bardzo intensywna zabawa. 
Będzie także możliwość zapo-
znania się ze szczegółową ofertą 
Kolegium Jagiellońskiego, Liceum 
Jagiellońskiego i Confucius Clas-
sroom. A zwłaszcza naszej naj-
nowszej propozycji – Szkoły Pod-
stawowej CAMBRIDGE ACADEMY. 
To wyjątkowa placówka w skali 
Torunia i regionu, będzie zatem 
niepowtarzalna okazja by bliżej 
zetknąć się z tym projektem. Pod-
czas pikniku będzie można zapisać 
się do naszego Liceum oraz Szkoły 
Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy w so-
botę 21 kwietnia, od godz. 12.00 
na ul. Jęczmienną 23. To będzie na 
pewno dobrze spędzony czas.

UWaGa! 
21 kwietnia piknik 

naukowy w toruniu
KoNKurs  W sobotę 21 kwietnia odbędzie się piknik rodzin-
ny organizowany w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 23 wspól-
nie przez: Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą, 
Liceum Jagiellońskie, Szkołę Podstawową CAMBRIDGE ACA-
DEMY oraz Confucius Classroom. O szczegóły pytamy orga-
nizatorkę tego przedsięwzięcia Martę Bloch.

duże są twoje zobowiązania z ty-
tułu rachunków. Osobno policz 
wartość wszystkich rat kredy-
tów i pożyczek, upewnij się, jak 
dużą sumę pożyczyłeś. Ile zosta-
ło ci łącznie pieniędzy do spłaty. 
Pamiętaj, aby wyliczenia zrobić 
sumiennie i uczciwie, bez pomi-
jania jakichkolwiek wydatków. Je-
śli masz karty kredytowe lub de-
betowe, najlepiej zlikwiduj je, by 
pozbyć się pokusy brania łatwych 
pieniędzy na kredyt. Dzięki temu 
unikniesz robienia zakupów rze-
czy i usług, na które cię nie stać. 

Policzyłeś już wydatki i przy-
chody. Wiesz, jak duże masz raty 
długów. Teraz sprawdź, na co wy-
dajesz swoje pieniądze. Zbieraj 
wszystkie rachunki i paragony. 
Potem pogrupuj je w oddziel-
ne kategorie. Możesz to robić za 
pomocą arkusza kalkulacyjne-
go w komputerze, ale wystarczy 
również zwykła kartka papieru. 
Wypisz dokładnie każdy zakup 
i zsumuj kategorie, dzięki temu 
dowiesz się dokładnie, ile wyda-
jesz na jedzenie, ubrania, opła-
ty, benzynę, transport, używki 
(papierosy, alkohol) i na wydatki 
okazjonalne (urodziny, imieniny 
i święta generują duże koszty). 
Dzięki temu dokładnie dowiesz 
się, na co przeznaczasz pieniądze 
i z czego możesz zrezygnować, 
żeby zacząć gromadzić oszczęd-
ności, które pomogą ci w spłacie 
długów. Nawet przy bardzo ma-
łym budżecie postaraj się odłożyć 
niewielką sumę, którą będziesz 
traktował jako oszczędności (już 
kilkadziesiąt złotych miesięcznie 
daje w skali roku kilkaset). 

Gdy wiesz już, na co wydajesz 
pieniądze, i znalazłeś możliwe 
pola oszczędności, nadszedł czas, 
żebyś w sposób konsekwentny 
i zdyscyplinowany zaczął robić 
oszczędności pozwalające spłacić 
długi. Dla każdej ze stworzonych 
wcześniej kategorii przyjmij mak-
symalne limity wydatków. Nie 
zaprzestawaj ich liczenia w trak-
cie miesiąca, aby nie przekroczyć 
owych granic. Łatwiej jest kontro-
lować wydatki, jeśli przed zakupa-
mi przygotujesz sobie ich listę. Je-
śli boisz się, że ona nie wystarczy, 
przygotuj przed zakupami taką 
ilość pieniędzy, która pozwoli ci 
na zrobienie wyłącznie zaplano-
wanych zakupów. Korzystaj z pro-
mocji, ale nie daj się nabrać na 
reklamę - zawsze sprawdzaj czy 
deklarowane ceny istotnie są tak 
atrakcyjne, jak zapewnia sprze-
dawca lub przekonuje oferta. 

Co spłacić najpierw?
Gdy sytuacja z zadłużeniem 

zaczyna ci się wymykać spod 
kontroli, powinieneś ustalić prio-
rytety. Zastanów się, które kre-
dyty i zobowiązania należy płacić 
w pierwszej kolejności, a spłata 
których może chwilę zaczekać. 
Jeszcze raz przejrzyj listę swo-
ich kredytów, którą stworzyłeś 
w poprzednim kroku. Ułóż je 
w kolejności od najwyżej do naj-

niżej oprocentowanego. To rów-
nież właściwa kolejność spłaty. 
Z reguły na pierwszy ogień idą 
długi z kart kredytowych, które 
są dość wysoko oprocentowane 
(zwłaszcza, że w tym przypadku 
odsetki karne są dość dolegliwe). 
W przypadku długów o zbliżonym 
oprocentowaniu, w pierwszej 
kolejności pomyśl o spłacie tych 
o mniejszej wartości. Długi z ty-
tułu kredytów i pożyczek traktuj 
priorytetowo. Spłacaj je w pierw-
szej kolejności. Jeśli nie stać cię na 
spłatę któregoś ze zobowiązań, 
nie unikaj problemu. Przedstaw 
bankowi sytuację. Wyjaśnij, jakich 
wpłat jesteś wstanie dokonywać, 
poproś o obniżenie rat. 

Nie bój się kontaktu 
z windykacją
Gdy twoje długi w całości lub 

części już trafiły do windykacji, 
nie unikaj problemu. Koniecz-
nie musisz ten punkt włączyć do 
swojej mapy wyjścia z zadłużenia. 
Pamiętaj, że egzekucja komorni-
cza, która czeka cię, jeśli będziesz 
unikał kontaktu z windykatorem, 
jest najdroższą formą zwrotu dłu-
gu. Dlatego jeśli dzwoni do ciebie 
firma windykacyjna lub wysyła 
listy z wezwaniem do zapłaty, 
przygotuj plan rozmowy. Pomo-
gą ci w tym wcześniej przygoto-
wane wyliczenia twoich długów 
i przychodów. Przedstaw je do-
kładnie windykatorowi. Powiedz 
mu, jakie masz obecnie możliwo-
ści spłaty. Zaznacz, jakie działania 
jesteś w stanie podjąć, żeby przy-
spieszyć spłatę długu. Wypytaj 
dokładnie windykatora o przed-
stawienie możliwych udogodnień 
z jego strony (np.: wstrzymanie 
naliczania odsetek, umorzenie 
części bądź całości dotychczaso-
wych odsetek, rozłożenie długu 
na mniejsze raty). Negocjuj moż-
liwe formy ułatwienia ci spłaty.

Windykator 
to nie komornik 
Rozmowie o długach zawsze 

towarzyszy wielki stres, a zwykle 
także duży niepokój, szczególnie 
po stronie dłużnika. Dlatego warto 
pamiętać, że windykator nie chce 
nas zastraszyć. Dużo ważniejsze 
jest dla niego poznanie naszej 
sytuacji i skali problemów finan-
sowych, w jakie popadliśmy. Słu-
ży to wypracowaniu takiego sys-
temu spłaty zobowiązania, żeby 
dłużnik był w stanie sobie z nim 
poradzić, a firma windykacyjna 
powoli zaczęła odzyskiwać należ-
ność. Wiele osób unika kontaktu 
z windykatorem, bo nie odróżnia 
go od komornika. Dlatego pamię-
taj: windykator nie może niczego 
kazać, ani nie może ci niczego za-
brać. Może zaproponować wspól-
ne rozwiązanie problemu. Nato-
miast komornik może zająć twoją 
własność, nie wyłączając domu 
czy mieszkania. Poza tym egze-
kucja komornicza jest obciążona 
kosztownymi opłatami. 

fundacjazaradni.pl
fot. pixabay/ilustracyjne

Nasz tygodnik jest patronem tego przedsięwzięcia. Dzięki temu nasi Czytelnicy 
mogą wziąć udział w losowaniu nagród w postaci darmowych kursów języka chiń-
skiego – rocznego kursu dla osób do 15. roku życia i semestralnego kursu dla osób 
powyżej 16 lat. Żeby zostać laureatem należy wyciąć zamieszczony poniżej kupon 
i przekazać go organizatorom podczas pikniku. Zachęcamy do zabawy i życzymy 
powodzenia! 

WygraJ roCzNy Kurs JęzyKa ChińsKiego
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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)

Świetny czas dla kariery zawodowej. Śmiało walcz 
o awans lub podwyżkę. Mimo że jesteś na fali wzno-
szącej, nie obiecuj gruszek na wierzbie ani kolegom 
z pracy, ani partnerowi. Samotne Koziorożce będą 
miały liczne okazje do nawiązania romansów, a za-
interesowanie nimi płci przeciwnej będzie niebywałe. 
Pojawi się ktoś, kto z czasem stanie się bliski.

Kiepski czas przed tobą, dopiero w niedzielę spodzie-
waj się pomyślnych zdarzeń. Od poniedziałku możesz 
ruszyć na poszukiwanie pracy, o ile jesteś zaintereso-
wany zmianą miejsca zatrudnienia. Będziesz pewny 
siebie, wynegocjujesz to, na czym ci zależy. Ryby 
w stałych związkach podejmą z partnerem dyskusję 
o wizji przyszłości. Uważajcie jednak, by nie skończyło 
się na kłótni.

Bardzo dużo pracy włożysz w realizację obowiązków 
zawodowych, a niestety efekty twoich wysiłków będą 
mizerne. To sprawi, że będziesz sfrustrowany i roz-
drażniony. W najbliższych dniach najlepiej schodzić 
ci z drogi. W tych trudnych chwilach może ci pomóc 
bliska osoba. Zwierz się jej, wyjedźcie gdzieś razem 
i spędźcie miło czas. Porażka stanie się mniej do-
tkliwa.

Są widoki na dodatkową gotówkę lub awans. Śmia-
ło idź do szefa i upomnij się o swoje, bo inaczej 
będziesz żałować. W weekend, podczas spotkania 
towarzyskiego, ktoś zainspiruje cię do tego, by ina-
czej spojrzeć na swoje życie. Zaczniesz się zastana-
wiać, jak inaczej wykorzystać swój potencjał.

Niedbałość, roztargnienie i nietrzymanie języka za 
zębami – to przyczyny twoich kłopotów zawodo-
wych. Popracuj nad tym, a wszystko się ułoży. Czas 
nieporozumień z partnerem. Zamiast wykrzykiwać 
swoje racje, spróbujcie spokojnie porozmawiać 
i wypracować rozwiązanie.

Świetny czas w sferze zawodowej. Skup się na tych 
zadaniach, których realizacja przełoży się na popra-
wę twojej sytuacji materialnej. Zadbaj o zdrowie, 
głównie o drogi oddechowe. Jeśli od dłuższego 
czasu męczy cię kaszel, pora odwiedzić lekarza. Nie 
lekceważ objawów choroby.

Będziesz nerwowy i łatwo stracisz panowanie nad 
sobą. Stanie się to źródłem konfliktów w sferze 
prywatnej. Na dodatek wypowiesz słowa, które nie 
powinny paść. I choć za chwilę będziesz się tego 
wstydzić, trudno ci będzie odkręcić sprawę. Pamię-
taj, że to, co bolesne, pamięta się długo.

Wszystkie aktywności zawodowe podjęte do piątku 
przełożą się na pomnażanie zysków. Tak dobrego 
czasu na interesy nie miałeś od dawna, koniecznie 
go wykorzystaj. Od soboty wskazana wstrzemięźli-
wość w podejmowaniu istotnych decyzji. Wypoczy-
waj, spędź pierwsze majowe dni na łonie przyrody 
i naładuj baterie. Pomyśl o ożywieniu swojego życia 
towarzyskiego. 

Unikaj ryzyka, bo gwiazdy nie są teraz przychylne. 
Trzy razy się zastanów, zanim coś powiesz, podpi-
szesz bądź obiecasz. Byki w stałych związkach po-
czują potrzebę zbliżenia się do partnera, uzyskania 
od niego wsparcia. Twoja forma fizyczna będzie się 
wahać – jednego dnia będziesz pełen energii, by 
drugiego myśleć tylko o odpoczynku. Poćwicz tech-
niki relaksacyjne.

Uważaj na to, w jaki sposób komunikujesz się z part-
nerem. Może źle odczytać twoje intencje i kłótnia 
murowana. Za to w sferze towarzyskiej wiele okazji 
do spotkań i wymiany poglądów. Będziesz przycią-
gać ciekawe, twórcze osoby. Te znajomości mogą 
w przyszłości zaprocentować w życiu zawodowym. 
Staraj się pokazać się z jak najlepszej strony.

W pracy święty spokój. Możesz być spokojny o swoją 
posadę, wszystkie zadania wykonasz z łatwością. Uwa-
żaj jednak na wydatki. Zechcesz kupić kilka rzeczy, by 
uzupełnić wiosenną garderobę. Najpierw policz, ile 
potrzebujesz do końca miesiąca, a potem idź na zaku-
py. Będziesz drażliwy i wyczulony na własnym punk-
cie, możesz prowokować konflikty.

Najbliższe dni spędzisz aktywnie w pracy. Zrobisz 
świetny interes, ale wymagać będzie wyjątkowego 
zaangażowania i skupienia. Za kilka dni będzie już 
spokojniej. W uczuciach spodziewaj się burzliwego 
okresu, pełnego wzlotów i upadków. Po weekendzie 
będziesz w kiepskiej formie psychofizycznej. Koniecz-
nie znajdź czas na odpoczynek.

Kolorowanki dla dzieci
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lipnie jak co roku przygotowała 
niespodzianki i prezenty oraz akcję 
plenerową z okazji święta książki. 
Warto skorzystać.

– Zapraszamy mieszkańców 

do udziału w obchodach Światowe-
go Dnia Książki i Praw Autorskich 
– zachęca dyrektor biblioteki Ewa 
Charyton. – 23 kwietnia w godzi-
nach od 11.00 do 12.00 na ulicach 
naszego miasta będzie można 

spotkać lipnowskich bibliotekarzy, 
którzy zgodnie z tradycją rozdawać 
będą papierowe, ręcznie wykonane 
róże i książkowe upominki.

Czerwone róże oraz książki 
trafią również do czytelników od-
wiedzających w tym dniu wypo-
życzalnię dla dorosłych Biblioteki 
Głównej. Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich jest promocją 
czytelnictwa, edytorstwa i ochro-
ny własności intelektualnej za 
pomocą praw autorskich. Relację 
z lipnowskiej odsłony świętowania 
opublikujemy w CLI.

Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne

Już tylko kilka dni zostało na 
złożenie w skępskiej książnicy lub 
wysłanie (decyduje data stempla 
pocztowego) zestawu wierszy do 
kolejnej, szesnastej już edycji, po-
pularnego wśród literatów z całej 
Polski konkursu poetyckiego orga-
nizowanego nieprzerwanie przez 
skępską książnicę publiczną. Na 
przesłanie lub osobiste złożenie 
kompletu wierszy młodzi poeci 
mają czas tylko do 23 kwietnia. Or-
ganizatorzy czekają na zgłoszenia. 
Potem zacznie się analiza formal-
na, prace jurorskie i 9 czerwca po-
znamy kolejnych laureatów presti-
żowego konkursu.

Poeci z całej Polski
– Zapraszam do udziału mło-

dych poetów z całej Polski, ale liczę 
też niezmiennie na liczny odzew 
naszych lokalnych talentów – mówi 
inicjator konkursu, poeta i dyrek-
tor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Skępem Jerzy Kowal-

ski. – Celem naszego konkursu jest 
pobudzenie wrażliwości poetyckiej 
i aktywności twórczej w dziedzinie 
poezji wśród dzieci i młodzieży, 
konfrontacja twórczości poetyckiej, 
promowanie młodych twórców.

Wiersze oceniane będą ano-
nimowo przez doświadczonych 
poetów. W każdej z dotychczaso-
wych edycji uczestniczyło około 
100 twórców, chociaż były też lata 
rekordowe z blisko 160 młodymi 
poetami. W przyszłym tygodniu 
dowiemy się, ile zgłoszeń wpłynie 
teraz. Nazwiska i miejsca zamiesz-
kania twórców poznamy dopiero 
po ocenie i wybraniu najlepszych 
wierszy. Jurorzy czytać będą dzieła 
anonimowych autorów legitymu-
jących się godłem. Na laureatów 
czekają cenne nagrody, publikacja 
utworów konkursowych w tomi-
ku poezji i udział w wiosennej gali 
poetyckiej twórców z całej Polski 
w malowniczym Skępem.

Liczne patronaty
– W tym roku patronuje nam 

marszałek województwa kujawsko-
pomorskiego, starosta lipnowski 
i burmistrz miasta i gminy Skępe – 
mówi Kowalski. – Spotkanie z lau-
reatami tegorocznej edycji i fun-
datorami nagród zaplanowaliśmy 
na 9 czerwca. Warto spróbować, 
zachęcam. Ja też zaczynałem moją 
przygodę z poezją właśnie w takim 
konkursie. Wiersze nadesłane lub 
przyniesione do naszej biblioteki 
do 23 kwietnia oceniać będzie czte-
roosobowa komisja konkursowa.

Fundatorami nagród są posło-
wie, senatorowie z regionu, włoda-

rze gmin, organizacje, firmy, banki.
Dzięki temu wydarzeniu lite-

rackiemu Skępe znane jest w ca-
łej Polsce. Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki im. Gustawa Zielińskiego 
z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem młodych 
poetów. Swoją literacką drogę za-
czynali tu ludzie z różnych zakąt-
ków kraju.

– Życie się toczy, czas ucieka, 
a my organizujemy konkurs już po 
raz szesnasty i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne młode talenty 
poetyckie – mówi dyrektor biblio-
teki Jerzy Kowalski. – W konkursie 
może wziąć udział każdy piszący, 
niebędący członkiem profesjonal-
nego związku twórczego, w wieku 
od 10. do 21. roku życia. Tematyka 
utworów jest dowolna.

Termin do 23 kwietnia
Jest więc szansa na spróbowa-

nie swoich sił i poddanie pod ocenę 
profesjonalistów wierszy, być może 
schowanych gdzieś na dno szuflady. 
Każdy młody poeta może przesłać 
(na adres Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Skępem, ul. Ko-
ścielna 2, 87-630 Skępe) w nieprze-
kraczanym terminie do 23 kwietnia 
(decyduje data stempla pocztowe-
go) zestaw trzech wierszy, które 
nie były wcześniej publikowane 
w wydawnictwach zwartych, cza-
sopismach ogólnopolskich, inter-
necie oraz nie zostały nagrodzone 
w innych konkursach.

W piętnastu edycjach konkur-
su jurorzy mieli możliwość ocenia-
nia twórczości poetów z różnych 
zakątków Polski. Zapewne tak bę-

dzie i w tym roku, bowiem konkurs 
ma już swoją markę, a niektórzy 
uczestnicy wracają do Skępego na 
wielką ucztą poetycką po kilka-
kroć.

Prace konkursowe muszą być 
napisane wyłącznie pismem dru-
kowanym (przy pomocy kompute-
rowego edytora tekstu) w czterech 
egzemplarzach (każdy wiersz na 
papierze o formacie A-4). Nadsy-
łane na konkurs zestawy wierszy 
powinny być opatrzone godłem 
(rodzaj pseudonimu, znak rozpo-
znawczy umieszczony pod wier-
szem). Nazwisko, imię, dokładny 
adres, numer telefonu oraz wiek 
należy umieścić w osobnej, zaklejo-
nej kopercie (wiek autora umieścić 
należy również na kopercie z wier-
szami oraz obok godła pod wier-
szem) opatrzonej takim samym 
godłem i dołączyć do zestawu 
wierszy. Prace będą oceniane bo-
wiem w odpowiednich kategoriach 
wiekowych. Na kopercie uczestnicy 
muszą koniecznie dopisać: „Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki”.

Setki wierszy
– Na konkurs w minionym 

roku wpłynęło 130 zestawów wier-
szy nadesłanych przez uczestników 
w przedziale wiekowym 10-21 lat 
– mówi Jerzy Kowalski. – Zgodnie 
z regulaminem każdy zestaw wi-
nien zawierać trzy wiersze. Łącznie 
nadesłano 387 wierszy. Przyjęliśmy 
ocenę wierszy w dwóch katego-
riach wiekowych: od 10. do 15. roku 
życia włącznie i od 16. do 21. roku 
życia włącznie. W młodszej kate-
gorii wiekowej jurorzy przeczytali 

96 zestawów wierszy (łącznie na-
desłano 285 wierszy), w starszej 34 
zestawy wierszy (łącznie nadesłano 
102 wiersze).

Wiersze oceniali: Jerzy Kowal-
ski (dyrektor Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Skępem, po-
eta), Monika Kowalska (nauczyciel, 
poetka), Edyta Czachorowska (na-
uczyciel) i Zbigniew Żuchowski (na-
uczyciel, poeta). Wszystko wskazu-
je na to, że i w tym roku jury będzie 
obradować w tym składzie.

Pod patronatem CLI
Organizatorzy nie zwracają 

nadesłanych tekstów i zastrzegają 
sobie prawo do publikowania na-
grodzonych i wyróżnionych wier-
szy bez zgody autorów. Zwycięzcy 
i osoby nagrodzone zobowiązane 
są do osobistego odbioru nagród 
w dniu uroczystego wręczenia ich 
(bądź za zgodą organizatorów w in-
nym terminie uzgodnionym z dy-
rektorem biblioteki). W przypadku 
nie odebrania nagrody, organizato-
rzy zastrzegają, iż nagrody nie będą 
wysyłane do laureatów (z wyjąt-
kiem szczególnych uzasadnionych 
przypadków). Nie odebrane nagro-
dy przepadają na poczet przyszłych 
edycji Konkursu Poetyckiego im. 
Gustawa Zielińskiego w Skępem

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy skępskiej 
książnicy pod numerem telefonu 
54 287 70 15. Patronem medialnym 
konkursu niezmiennie jest tygo-
dnik CLI. Relację z gali zamieścimy 
tradycyjnie na naszych łamach. Do 
tematu wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Lipno

Świętujmy z książkami
W poniedziałek 23 kwietnia bibliotekarze z naszej miejskiej książnicy publicznej 
zorganizują dla mieszkańców plenerowy Światowy Dzień Książki i Praw Autor-
skich 2018. Początek akcji na ulicach miasta o godzinie 11.00.

Ostatni dzwonek dla poetów
SKĘPE  Tylko do najbliższego poniedziałku 23 kwietnia poeci w wieku od 10 do 21 lat mogą zgłaszać 
swoje wiersze do XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego organi-
zowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. Patronem medialnym popularnych 
zmagań literackich jest tygodnik CLI

Noworodki

Witajcie na świecie!

Fot. Lidia Jagielska

PauLa PoLaKowSKa
 urodziła się 8 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,7 kg i mierzyła 
57 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Grzegorza 
i Magdaleny z Lubówca

ZuZanna DurnIaT
 urodziła się 11 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 55 
cm. Jest córką Krzysztofa 
i Karoliny z Lipna, ma bra-
ta Szymona
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Usłyszał choroby
CIEKAWOSTKA  Nazywany „słuchawkami” stetoskop to 
przyrząd, który nieodzownie kojarzy nam się z lekarzem. 
Powstał w wyniku zawstydzenia pewnego francuskiego 
lekarza

René-Théophile-Hyacinthe 
Laennec to pełne imię i naz-
wisko francuskiego lekarza, który 
urodził się w 1781 roku. Pochodził 
z biednego regionu Bretanii. Jest 
ona znana ze swojego zimnego kli-
matu i przez wieki jedną z przyc-
zyn śmierci była tam gruźlica. 
Choroba dotknęła także osobiście 
Laenneca. Gdy miał pięć lat, na 
gruźlicę zmarła jego matka. Młody 
Rene musiał wychowywać się 
u swojego wujka – Abbe. Był on 
księdzem i zadbał o podstawowe 
wykształcenie siostrzeńca. Gdy 
miał 12 lat, trafił pod skrzydła stryj-
ka w mieście Nantes. Rozpoczął 
naukę medycyny. Był utalentow-
anym studentem. Poznał także 
język angielski i niemiecki.

Laennec miał także okres 
buntu. Przez kilka lat podróżował 
po kraju, pracując w trupie 
cyrkowej. Po przemyśleniu sytu-
acji wrócił do studiowania me-
dycyny. Jego specjalnością stało 
się diagnozowanie chorób płuc 
i serca. Do diagnozowania używał 
zazwyczaj opukiwania. Było to 
proste badanie, dzięki któremu 
można było ocenić wielkość serca, 
wątroby czy płuc. W czasach Laen-
neca była to metoda bardzo młoda. 
Drugą z metod prostej diagnozy 
było osłuchiwanie. Dokonywano 
tego w bardzo prosty sposób - 

przystawiając ucho do klatki pier-
siowej pacjenta i nasłuchując ser-
ca. Laennec nie miał przekonania 
do tej metody, zwłaszcza, gdy 
pacjentkami były młode kobiety:

– „W 1816 roku przyjąłem 
kobietę z objawami choroby ser-
ca. Badanie poprzez opukiwanie 
było niemożliwe ze względu na 
znaczną ilość tkanki tłuszczowej. 
Osłuchiwanie było także 
niemożliwe z uwagi na płeć i wiek 
pacjentki. Przypomniało mi się 
pewne zjawisko fizyczne, dzięki 
któremu możemy usłyszeć nawet 
dźwięk spadającej na podłogę 
szpilki. Wziąłem do ręki kartkę 
papieru i zwinąłem ją w rulon. 
Jeden koniec przyłożyłem do klat-
ki piersiowej pacjentki, a drugi 
do swego ucha. Ucieszyłem się, 
gdy usłyszałem dokładnie bicie 
serca  i to wyraźniej niż gdybym 
przyłożył ucho do ciała – pisał 
lekarz w swoich pamiętnikach”.

Niestety w tamtych czasach 
lekarze mieli barierę psychiczną 
przed przystawianiem uszu do 
piersi kobiet. Było to sprzec-
zne z etykietą i narażało ich na 
gwałtowną reakcję ze strony 
męża pacjentki. Laennecka na 
wynalazek stetoskopu miały 
naprowadzić dzieci bawiące się 
na jego podwórzu. Przykładały 
do ucha kawałek wydrążonego 

patyka nasłuchując spadających 
liści. Lekarz udoskonalił ten 
pomysł. Pierwszy stetoskop był 25-
centymetrową tubą rozszerzającą 
się z jednej strony. W kolejnych 
latach udoskonalał stetoskop oraz 
dokonywał nowych odkryć medy-
cznych. Dokładnie opisał czym są 
szmery oddechowe.

Laennec poświęcił się badan-
iom chorób płuc, w tym gruźlicy. 
Niestety sam uległ zarażeniu. 
Zdiagnozował go jego bratanek 
używając... stetoskopu. Twórca 
stetoskopu zmarł w 1826 roku. 
Miał zaledwie 45 lat. Paradoksal-
nie stetoskop ratował życie wielu 
osobom, ale jednocześnie był i jest 
wielkim zagrożeniem dla lekarzy. 
To właśnie przez niego przenosi się 
wiele groźnych bakterii. Ryzyko 
zmniejsza dokładne mycie jego 
głowicy.

Historia wynalazku nie 
dobiegła końca. W 1852 roku 
udoskonalił go irlandzki lekarz Ar-
thur Leared. To on zaproponował 
podwójne słuchawki. Wcześniej, 
bo w 1840 roku Brytyjczyk Gold-
ing Bird zamiast drewnianej tuby 
zaproponował elastyczny przewód. 
Ostatnim wielkim udoskonale-
niem w 1864 roku było dołożenie 
do stetoskopu membrany akusty-
cznej. Jej zadaniem było wzmacni-
anie dźwięków.

Bardzo podobnym do steto-
skopu wynalazkiem z XIX wieku 
był fetoskop, czyli przyrząd 
do osłuchiwania płodu. Został 
wynaleziony także przez fran-
cuskiego lekarza Adolfa Pinarda. 
Do dziś jest nazywany “rogiem 
Pinarda” z uwagi na kształt. Dziś, 
w epoce urządzeń takich jak ul-
trasonograf fetoskop wyszedł 
z użycia. Czasami stosowany jest 
w weterynarii w biednych krajach, 
by osłuchiwać np. płody krów.

(pw)

Przekręt na
kwatermistrza
Jan Gapski z Lipna w 1935 roku oszukał sporo osób 
i to w bardzo wyszukany sposób.

XX wiek

W 1935 roku Gapski miał 26 
lat. Pochodził z Lipna. Jego pomysł 
na oszustwo był prosty i wynikał 
z zaufania społeczeństwa do ofi-
cerów. 26 czerwca oszust ubrał 
się w mundur polskiego oficera 
i na rowerze (co nie było dziwne) 
udał się do Gustawa Wajera w Tc-
zewskich Łąkach. Tu przedstawił 
się jako podporucznik Franciszek 
Gach, kwatermistrz drugiego 
pułku szwoleżerów ze Starog-
ardu. Oświadczył, że przybył 
kupić zboże i siano dla pułku. 
“Zakupił” wagon siana, 88 cet-
narów pszenicy, 78 cetnarów żyta 
i 30 cetnarów owsa. Oświadczył, 
że zboże i siano odbierze jutro, 
a pieniądze Wajer może odebrać 
z siedziby pułku po 7 dniach.

Następnego dnia Gapski 
przyjechał już bez munduru do 
Państwowego Stada Ogierów 
w Starogardzie. Zgłosił się do 
tamtejszego dyrektora – majora 
Ligmunda i przedstawił jako syn 
rolnika Wajera z Tczewskich Łąk. 
Zaofiarował majorowi 6 wag-
onów siana. Nie wzbudziło to 
podejrzeń majora, ponieważ Wa-
jer już wcześniej współpracował 
z wojskiem. Wojskowy przystał 
na kupno jednego wagonu siana. 
Oszust odjechał. Następnego dnia 
przybył do Starogardu ponown-
ie z wagonem siana. Odebrał 
pieniądze od majora i odjechał. 
Oszust w piękny sposób pozbył 
się siana i przy tym zarobił. 
Jego błędem było jednak to, że 
nie poprzestał na tym jednym 
oszustwie. Jeszcze tego samego 
dnia udał się do firmy Wich-
ert w Statrogardzie i ponownie 
przedstawił jako syn gospodar-
za. Tym razem zaoferował do 
sprzedaży zboże. I znowu plan 
wypalił, a złodziej był bogatszy 
o kolejne 1200 zł.

W jaki sposób przestępstwo 
Gapskiego wyszło na jaw? Dyrek-
tor stadniny – major Ligmund 
był zadowolony  z dobrej jakości 
siana, które otrzymał. Napisał 
list do rolnika Wajera i poprosił 
go o dostarczenie jeszcze jedne-
go wagonu. List zdziwił rolnika, 
ale w końcu doszedł do tego, że 
być może młody porucznik Gach 
dostarczył siano nie do pułku, 
ale stadniny. Większe zdziwienie 
ogarnęło go, gdy przeczytał, że 
pieniądze za siano odebrał jego 
syn. Było to dziwne, ponieważ 
Wajer nie miał syna. Przyjechał 
do stadniny i porozmawiał z ma-
jorem. Obaj panowie zdali sobie 
sprawę, że padli ofiarą oszustwa. 
Ostrzegli policję i dowództwo 
pułku. Gapskiego zatrzymano 
kilkanaście dni później w Gdyni. 
Z prawie 2 tysięcy złotych łupu 
zostało przy nim zaledwie 210 
złotych. Pomysłowego złodzieja 
osadzono w więzieniu w Wejhe-
rowie, a następnie skierowano 
przed sąd w Starogardzie.

Gapski tłumaczył, że do 
oszustwa zmusiła go nędza. 
Jego gospodarstwo w lipnows-
kim miało pójść z dymem, 
a po pożarze zmarł jego ojciec. 
Ocalał tylko wojskowy mundur, 
który następnie wykorzystał 
do oszustwa. Przed sądem Gap-
ski zgrywał niezdarę. Wyraził 
skruchą i określał się jako “ofiara 
losu”. Było to oczywiście kole-
jne kłamstwo, ponieważ Gap-
ski okazał się recydywistą już 
wcześniej skazywanym za drobne 
oszustwa. Tym razem trafił na 18 
miesięcy do więzienia. Ponieważ 
w czasie oszustwa zbrukał mun-
dur oficera sąd pozbawił go praw 
obywatelskich na 5 lat!

(pw)

XX wiek

Złamane marzenia i życie
Jak załamanym można być po niezdanym egzaminie? Dawniej bywało, że 
brak wpisu do indeksu powodował rozstrój nerwowy, a nawet śmierć.

14 stycznia 1928 roku Eu-
geniusz Marcinkowski opuścił 
swoją stancję przy ul. Petersona 6 
w Bydgoszczy. Był niezbyt wyso-
kim blondynem liczącym 20 lat. 
Pochodził z powiatu lipnowskiego, 
a konkretnie z Karnkowa. Uczył 
się w miejscowej Szkole Handlowej. 
Pomieszkiwał na stancji u Marii 
Waliszewskiej. Niestety zdarzyło 
mu się nie zaliczyć jednego z eg-

zaminów. W pokoju pozostawił 
po sobie list, w którym donosił, 
że wszystkie przedmioty po nim 
należy wysłać do rodziny.

 Policja wszczęła po-
szukiwania młodzieńca. Niestety 
znaleziono go martwego w jed-
nym z bydgoskich lasków. Popełnił 
samobójstwo.

 Ówczesnym uczniom 
bardzo zależało na nauce, która 

kosztowała ich rodziny wiele 
wysiłku i pieniędzy. Zdobycie 
wykształcenia, choćby w szkole 
średniej, dawało szansę na spokojny 
byt i pracę na publicznym wikcie. 
Jednocześnie przesiew w szkołach 
średnich był znaczny i wielu nie 
docierało do egzaminu matural-
nego. Ten był zresztą wiele trud-
niejszy niż obecnie.

(pw)

Straszna zbrodnia 
w Kłokocku
W 1928 roku w Kłokocku doszło do jednego z naj-
bardziej brutalnych morderstw w powiecie lip-
nowskim.

XX wiek

8 lutego ok. 5 km od Lipna 
w jednym z przysiółków wsi 
Kłokock uduszono trzy osoby. Dom 
ofiar znajdował się dość daleko od 
innych zabudowań. Ofiarami pad-
li: właściciel gospodarstwa Juliusz 
Wall, jego służąca Greta Potke 
i parobek Wilhelm Finter. Wszy-
scy zostali uduszeni, a następnie 
powieszeni.

Wall po uduszeniu został pow-
ieszony przy żłobie w chlewie. Po-
wodem morderstwa był rabunek. 
Złodzieje zyskali niewiele, bo 40 zł 
w gotówce. Pusty portfel znalezi-
ono porzucony w łóżku. Sprawa 
była bardzo trudna i policja nie 
była w stanie namierzyć spraw-
ców.

(pw)
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Zaczęli wiosnę na motocyklach
TŁUCHOWO/SKĘPE  W niedzielę 15 kwietnia 350 motocyklistów z Tłuchowa, Skępego i okolic powi-
tało wiosnę paradą i symbolicznym spaleniem marzanny

Zaczęli mszą świętą w Tłu-
chowie, by po wspólnej modlitwie 
przejechać drogą z Tłuchowa do 
Skępego i nad Jeziorem Wielkim 
oficjalnie zacząć wiosnę i sezon 
motocyklowy.

– Dziękuję organizatorowi 
tego spotkania – szefowi Wolne-
go Ducha panu Karolowi, ale też 
współorganizatorom ze Skępego, 
czyli motocyklistom BoroMoto 
i miastu i gminie Skępe – mówił 
burmistrz Skępego Piotr Wojcie-
chowski. – Zawsze motocykli-
stów będziemy mile gościć i witać 
w tych naszych wspaniałych miej-
scach. Życzę miłej inauguracji se-
zonu i spokojnych, bezpiecznych 
i szczęśliwych powrotów z wszel-
kiego rodzaju rajdów i spotkań.

Było to już tradycyjne, piąte 

spotkanie wiosenne motocykli-
stów skupionych wokół grupy 
Wolny Duch z Tłuchowa. Zaczęło 
się pięć lat temu od wyprawy pięt-
nastu motocyklistów Wolnego 
Ducha z Tłuchowa do Dobrzynia 
nad Wisłą. Cztery lata temu było 
już pięć razy więcej uczestników 
wyprawy, a w tym roku na skęp-
skiej plaży miejskiej zameldowa-
ło się 350 motocyklistów. Główną 
bohaterką parady i uroczystości 
była oczywiście marzanna, której 
symboliczne spalenie, tym razem 
w Skępem (w ubiegłym roku w Ja-
strzębiu, bo Wolny Duch każdego 
roku odwiedza inną miejsco-
wość), zainaugurowało oficjalnie 
sezon motocyklowy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Było smacznie

Chętnych do fofografowania z bohaterką dnia nie brakowało

Skępe ugościło motocyklistów

Statuetka w podziękowaniu dla policjantów

To było miłe spotkanie

Nie brakowało quadów

Burmistrz dziękował i zapraszał jeszcze Organizatorzy czuwali nad przebiegiem imprezy

Marzanna cieszyła się powodzeniem



budowa- 29000zł; Łąka 0,47ha 
8900zł. 607 768 660 po 16 

Posiadam mieszkanie w Golubiu-
Dobrzyniu do wynajęcia, z balkonem, 
54 m2, nowe budownictwo. Tel. kon-
taktowy 663 107 581 

Nowe mieszkanie, 52 m2, parter, 
w Brzozówce, na wynajem, 25 km do 
Golubia-Dobrzynia, 10 km do Toru-
nia, czynsz 137 zł/mc (bez mediów). 
Tel. 604 446 828 

Sprzedam 20 ar działkę budowlaną 
na Paliwodziźnie, graniczącą z la-
sem, niedaleko strumyk i oczko wod-
ne. Tel. 604 446 828

Rolnictwo

Knury maciory kupię, odbiór z go-
spodarstwa płatne gotówką przelew 
waga 725 804 742 

Sprzedam prosiaki oraz warchlaka. 
Cena do uzgodnienia. Tel. kontakto-
wy 665 673 202 

Sprzedam ziemię rolną 7 ha w miej-
scowosci Wilczewo. Kontakt pod nu-
merem 56 683 73 19

Sprzedam 3 ha ziemi w Węgiersku. 
Tel. 795 080 637
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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

Rolnictwo

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam dmuchawę do zboża, lej do 
nawozów, agregat uprawowy. Tel. kon-
taktowy 667 395 822 

Nieruchomości

Sprzedam dom w Węgiersku z dział-
ką o powierzchni 4600 m2. Tel. 514 
752 315 

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. 
Łąka 1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam
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rajd na 123 uczestników
SKĘPE  W niedzielę 15 kwietnia o godzinie 10.30 z Rynku wyruszył drugi rajd rowerowy po gminie Skępe 
zorganizowany przez burmistrza Piotra Wojciechowskiego i radę miejską

O bezpieczeństwo dbali strażacy

Jechały kobiety

Czas na rozmowę

Relaks po rajdzie

Przewodniczący Rady Miejskiej gratulował i wręczał medale

Kiełbaski na finał

Medale wręczał burmistrz

– Jadą z nami 123 osoby – mó-
wiła animatorka kultury Małgo-
rzata Matuszczak. – Trasa liczy 
około 16 kilometrów, a na mecie 
nad naszym jeziorem, na plaży 
miejskiej czeka na każdego po-
częstunek, ognisko, ale przede 
wszystkim medal.

Uczestnicy już przed godzi-
ną 10.00 wyposażeni w rowery 
i kamizelki odblaskowe czeka-
li na start na Rynku. Integracja, 
ostatnie wskazówki i rajd ruszył, 
wzbudzając zainteresowanie prze-
chodniów. Kolarze-amatorzy po-
konali na dwóch kółkach trasę 16-
kilometrową. Przejechali ulicami 
miasta i drogami gminy Skępe, by 

w południe dotrzeć na plażę miej-
ską nad Jeziorem Wielkim.

– Jedziemy po raz pierwszy 
w prawdziwym rajdzie rowero-
wym, chociaż jazda na rowerze to-
warzyszy nam codziennie – przy-
znał Szymon. – Jedziemy w grupie 
wypróbowanych kolegów, więc 
przygoda musi być wspaniała.

W rajdzie obok uczniów je-
chali nauczyciele, obok dzieci ro-
dzice, obok juniorów seniorzy. Nie 
liczył się wiek, ani doświadczenie. 
123 mieszkańców miasta i gminy, 
którzy skorzystali z okazji uczest-
niczenia w kolejnej grupowej wy-
prawie rowerowej z powodzeniem 
organizowanej przez skępski ra-

tusz, zaliczyło ten dzień do uda-
nych. Humory dopisywały, a re-
laks nad jeziorem przy ogromnym 
ognisku rekompensował zmęcze-
nie.

– My w większości jedziemy 
po raz drugi, chociaż są tacy, któ-
rzy jadą po raz pierwszy – mówią 
uczniowie skępskiej szkoły licznie 
uczestniczący w rajdzie. – Rajd to 
przede wszystkim dobra zabawa 
i okazja do poznania nowych dróg 
i okolic naszego miasta.

Medale rowerzystom wręczył 
burmistrz Piotr Wojciechowski 
i szef rady miejskiej Ryszard Szew-
czyk.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Od zwycięstwa do zwycięstwa
PIŁKA NOŻNA  Dobrą passę kontynuują piłkarki Mustanga Wielgie w rozgrywkach III ligi kobiet. Choć 
w ostatnim meczu z GLKS Osielsko wynik mógłby wskazywać na pewną wygraną, bramki padły dopiero 
w końcówce

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Mecz odbył się w niedzielę 15 
kwietnia o godz. 14.00 na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią we Wło-
cławku. Pierwszą bramkę dla Mu-
stanga strzeliła Natalia Wiśniewska 
w 13. minucie spotkania. Tuż przed 
przerwą zawodniczki GLKS Osiel-
sko Żołędowo wyrównały z rzutu 
karnego. To podrażniło zespół Mu-
stanga, który chciał szybko zdobyć 
kolejną bramkę. Ta sztuka uda-
ła się dopiero na 10 minut przed 
końcem, kiedy nasze piłkarki do-
słownie rozstrzelały przyjezdne, 
aplikując im 4 gole.

Najpierw po dośrodkowa-
niu Moniki Pikos bramkę strzeliła 
Magdalena Żebrowska. Na 3:1 po 
kombinacyjnej akcji podwyższy-
ła Paulina Szczepaniak. Czwartą 

bramkę dla naszego zespołu strze-
liła Ewelina Czubakowska. Naj-
ładniejszą bramkę meczu i swoją 
drugą w tym spotkaniu zdobyła 
ponownie Czubakowska strzałem 
pod poprzeczkę.

To już czwarte z rzędu zwycię-
stwo naszych piłkarek na wiosnę, 
które za tydzień zmierzą się ze 
Zjednoczonymi Piotrków Kujaw-
ski w meczu wyjazdowym. Miejmy 
nadzieję, że urazy Kingi Marchlew-
skiej, Anity Maćkiewicz i Julii Wiliń-
skiej nie okażą się poważne i po-
zwolą im szybko wrócić na boisko. 
Na meczu nie mogło zabraknąć 
także fotoreportera CLI. Obszerną 
galerię zdjęć możecie oglądać na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

UKS MUSTANG WIELGIE 
VS.

GLKS OSIELSKO

5 (1: 1) 1

Gole

Czubakowska 2, Szczepaniak, 
Żebrowska, Wiśniewska

Skład

Olkiewicz, Jaskuła (Leśniewska), A. 
Żebrowska, Detmer (Rybczyńska), 
Kwiatkowska, Fydryszewska (Ka-
mińska), Szczepaniak, Wiśniewska, 
Pikos (Lejmanowicz), Czubakow-
ska, M. Żebrowska. Ponadto: Bono-
wicz, Andrzejewska, Przyborowska, 
Wenderlich, Raczkowska.

Piłka Nożna

Orion na tarczy
W 16. kolejce A-klasy Orion Popowo zagrał w Nadro-
żu z Grotem Kowalki. Gospodarze gładko rozprawili 
się z przyjezdnymi aż 5:0.

Grot Kowalki w tym sezonie 
prezentuje się bardzo dobrze i nie 
odpuszcza walki o awans. Pod-
opieczni Tomasza Wysockiego w 3 
meczach  zgromadzili 5 punktów, 
remisując m in. z liderem tabeli, 
Kujawiakiem Kruszyn. Orion nato-
miast od początku sezonu zgroma-
dzili raptem 7 punktów, a ostatnie 
spotkania to wysokie porażki ze 
Skrwą Skrwilno 2:7 i Kujawiakiem 
Kruszyn 1:4.

Sympatycy obu jedenastek nie 
zdążyli jeszcze zająć miejsc na przy-
boiskowych ławkach i pagórkach, 
a Orion przegrywał już 2:0. Gołym 
okiem widać było, że zespoły dzie-
li różnica klas. Po szybkich dwóch 
golach Grot spokojnie kontrolował 
grę. W grze gości było bardzo dużo 
niedokładności i chaosu. Jedyną 
poważniejszą sytuację jaką mieli 
piłkarze Popowa było wyjście sam 
na sam z bramkarzem gospodarzy, 
który pewnie wybronił strzał. Krót-
ko przed gwizdkiem kończącym 
pierwszą część spotkania obrońca 
Oriona stracił piłkę przed własnym 
polem karnym, co skrzętnie wyko-

rzystał zawodnik gospodarzy, pod-
wyższając prowadzenie.

W drugiej połowie obraz spo-
tkania nie uległ znaczącej zmianie. 
Grot dominował w każdym aspek-
cie gry, nie pozwalając na zbyt 
wiele gościom. Orion miał jedną 
poważniejszą sytuację na strze-
lenie bramki honorowej, ale tym 
strzałem napastnik gości, cytując 
Dariusz Szpakowskiego „chciał chy-
ba postraszyć gołębie na stadionie”. 
Zawodnicy z Kowalk nadal grali 
swoje, czego efektem byłą czwarta 
bramka, która padła po dośrodko-
waniu z głębi pola. Wynik meczu 
ustalony został po rzucie karnym, 
który pewnie na bramkę zamienił 
jeden z zawodników gospodarzy. 
Orion przegrał aż 5:0.

W kolejnym spotkaniu Orion 
zagra u siebie z Mieniem Lipno. 
Mecz zapowiada się tym ciekawiej, 
że na jesieni gracze z Popowa sen-
sacyjnie wygrali w Lipnie 1:0 po 
golu Baranowskiego w ostatniej 
minucie. Relacja oczywiście w ko-
lejnym CLI.

Tekst i fot. (LB)

Piłka nożna

Pechowy remis 
Tłuchowii
W minioną niedzielę Tłuchowia Tłuchowo udała się 
na wyjazd do Skrwilna na pojedynek z tamtejszą 
Skrwą. Mimo prowadzenia do przerwy 2:0, nasi za-
wodnicy zdobyli tylko jeden punkt.

Tłuchowia od początku run-
dy wiosennej prezentuje się bar-
dzo solidnie. Natomiast Skrwa 
ma problem z ustabilizowaniem 
formy. Słabe mecze przeplata 
bardzo dobrymi. To zwiastowa-
ło ciekawe widowisko.

Pierwsze minuty były dość 
nerwowe dla obydwu zespołów. 
Zarówno goście jak i gospodarze 
łatwo tracili piłkę i posyłali spo-
ro niecelnych podań. Tłucho-
wia miała zdecydowanie więcej 
szans na objęcie prowadzenia, 
jednak brakowało im postawie-
nia kropki nad „i”. Skrwa rów-
nież popisywała się ciekawymi 
zagraniami i kilka razy napędzi-

ła strach przyjezdnym. Pierwsza 
bramka dla gości padła po za-
graniu z rzutu rożnego. Dośrod-
kowanie na gola zamienił Czy-
żewski, pozostawiając golkipera 
gospodarzy w charakterystycz-
nym bezruchu. Nasi zawodnicy 
poszli za ciosem i bardzo szyb-
ko zdobyli kolejną bramkę prze-
pięknym strzałem Szmulewicza 
zza pola karnego.

Druga połowa początko-
wo nadal stała pod znakiem 
przewagi przyjezdnych. Jednak 
z upływem czasu Skrwa zaczę-
ła coraz śmielej zapuszczać się 
w pole karne przeciwnika, co 
w końcu przyniosło upragnione-

go gola kontaktowego autorstwa 
Przemysława Budki. Gospodarze 
poczuli krew i nadal atakowali, 
narażając się jednak na kontry. 
Jedna z nich skończyła się fau-
lem w obrębie pola karnego, 
a jedenastkę pewnie wykonał 
Łukasz Uczciwek. Bramka na 
3:1 wcale nie podcięła jednak 
gospodarzom skrzydeł. Niedłu-
go później kiepskim zagraniem 
popisał się golkiper Tłucho-
wi i Skrwa po bramce z rzutu 
wolnego ponownie doskoczyła 
do rywali. Im bliżej końca tym 
spotkanie nabierało tempa. Sę-
dzia doliczył 5 minut do regula-
minowego czasu gry. Tłuchowia 
została zepchnięta do głębokiej 
defensywy i niestety w 94 mi-
nucie Paweł Błachewicz strzelił 
wyrównującą bramkę dla Skrwy, 
tuż przed ostatnim gwizdkiem 
sędziego.

W kolejnym spotkaniu Tłu-
chowię Tłuchowo czeka wyjazd 
na mecz z Grotem Kowalki, któ-
ry w sobotnim spotkaniu gładko 
rozprawił się z Orionem Popowo 
5:0.

Tekst i fot (LB)

SKRWA SKRWILNO 
VS.

TŁUCHOWIA TŁUCHOWO

3 (0: 2) 3

Gole

Czyżewski, Szmulewicz, Uczciwek

Skład

Witkowski – Sulkowski, Uczciwek, 
Kwiatkowski, Olaszewski – Kra-
kowski, Czyżewski, Orszak, Pa-
szyński – Szmulewicz, Buraczyński. 
Zmiany: Ostrowski, Skrzyński.
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WISŁA DOBRZYŃ 
VS.

GOPŁO KRUSZWICA

1 (0: 0) 0
Gole

Rzęsiewicz

Skład

Sujecki – Kitombo, Opalczewski, Klecz-
kowski, Laskowski – Jasiński, Zieliński, 
Statkiewicz, Łukasz Olewiński – Patryk 
Olewiński, Rzęsiewicz. Zmiany: Szklarczyk, 
Białoskórski, Brząkalski, Koprowski.

Wisła wyraźnie nabrała roz-
pędu po lekkim falstarcie zaliczo-
nym w marcu. Przypomnijmy, że 
ten rok zaczęła od porażek w lidze 
okręgowej kolejno z LTP Lubanie 
0:3 i z Lubienianką 1:2. Pierwszym 
przełamaniem był remis 1:1 z moc-
nym Łokietkiem Brześć Kujawski. 
Tydzień temu przyszła pierwsza 
wygrana (4:1 nad Ziemowitem 
w Osięcinach), zaś w minioną sobo-
tę kolejna.

Do Dobrzynia przyjechało Go-
pło Kruszwica. Na jesieni Wisła po-
konała rywali na wyjeździe 2:1. Wy-
równany przebieg miało również 
spotkanie rewanżowe. Od począt-
ku groźniej atakowali Wiślacy, ale 
dobrze dysponowany był bramkarz 
gości. W jednej z sytuacji bardzo 
dobrze odbił piłkę po strzale zza 
pola karnego, w innej nie musiał 
interweniować, bo na spalonym był 
Olewiński. Wisła groźniejsza była 

po akcjach skrzydłami. Szczegól-
nie aktywny był Jasiński, po drugiej 
stronie szarpał Olewiński. Rywale 
z rzadka zagrażali bramce Sujeckie-
go, który jednak od czasu do czasu 
musiał popisywać się refleksem, 
jak np. przy szybkim wyjściu do na-
pastnika gości.

Do przerwy bramki nie padły. 
Rozstrzygnięcie przyszło po blisko 
20 minutach drugiej połowy. Bo-
haterem Dobrzynia został Paweł 
Rzęsiewicz. Napastnik Wisły poko-
nał bramkarza z Kruszwicy w 63. 
minucie i zapewnił naszemu ze-
społowi komplet punktów. Próby 
obu ekip do końca meczu już nie 
przyniosły wymiernego efektu. Wi-
sła schodziła z boiska zadowolona 
po drugiej wygranej z rzędu.

Dzięki temu nasza drużyna ma 
na koncie 22 punkty i choć w tabe-
li nadal jest trzynasta, to strata do 
zespołów z wyższych miejsc zma-

lała już tylko do trzech punktów. 
O zdobycz w najbliższej kolejce 
będzie jednak niezwykle ciężko, bo 
Wiślacy zagrają na wyjeździe z li-
derem tabeli – Unią Gniewkowo. 
Jesienią Unia pokonała Wisłę na 
jej boisku aż 4:0, pokazując dobrą 
piłkę.

Tekst i fot. (ak)

Druga wygrana z rzędu Wisły
PIŁKA NOŻNA  Bardzo ważne punkty zdobyła w sobotę Wisła Dobrzyń. Nasz zespół pokonał u siebie 
1:0 Gopło Kruszwica, dzięki czemu odskoczył od trzech ostatni i zbliżył się do wyprzedzających go ekip 
w V lidze.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Pływanie

11 medali Nemo Lipno
Trzydzieścioro młodych pływaków z lipnowskiej szkół-
ki pływackiej Nemo uczestniczyło w minioną sobotę 
14 kwietnia w zawodach ogólnopolskich „W poszuki-
waniu talentów” w Rypinie. Nasi reprezentanci zdo-
byli jedenaście medali.

To były wyjątkowe zawody 
dla naszych młodych pływaków, 
bo zakończone dużym sukcesem. 
Lipnowscy sportowcy z Klubu 
Pływackiego Nemo Lipno pod-
czas III Ogólnopolskich Zawodów 
Pływackich „W poszukiwaniu ta-
lentów”, odbywających się pod 
patronatem burmistrza Rypina 
zabłysnęli na pływackiej arenie 

ogólnokrajowej.
Trzydzieścioro zawodników 

lipnowskiego klubu rywalizowało 
z ponad 520 zawodnikami, repre-
zentującymi 38 klubów pływac-
kich z całej Polski. Młodzi pływa-
cy z Lipna powrócili z Rypina z 11 
medalami. Najmłodsi sportowcy, 
reprezentujący roczniki 2009, 
2010 i 2011 ukończyli swój występ 
z dorobkiem 6 krążków i zajęli II 
miejsce w klasyfikacji medalowej 
na 28 sklasyfikowanych klubów. 
W tej grupie na podium stanęli: 
Maciej Rakowski, zdobywając dwa 
złote medale w konkurencji 25 m 
stylem klasycznym i 25 m stylem 
grzbietowym, Zuzanna Lewan-
dowska – srebrny medal w kon-
kurencji 25 m stylem dowolnym 
i brązowy medal za 25 m stylem 
grzbietowym, Nikodem Makla-

kiewicz – srebrny medal za 25 
m stylem klasycznym i Wojciech 
Krzyszczak – brązowy medal na 
25 m stylem klasycznym.

Starsi zawodnicy ukończy-
li zawody z pięcioma medalami. 
Wśród nich Anna Ostrowska i Szy-
mon Kycia wywalczyli srebrne 
medale w konkurencji 100 m sty-
lem klasycznym, Alicja Ostrow-
ska i Stanisław Lewicki zdobyli 
brązowe medale w konkurencji 
100 m stylem grzbietowym. Naj-
starsi reprezentanci Nemo Lipno 
zdobyli także złoty medal, płynąc 
w sztafecie 4x50 m stylem zmien-
nym. Wszyscy zawodnicy osiągnęli 
wartościowe wyniki, wielu z nich 
poprawiło rekordy życiowe.

– Udany występ w Rypinie 
daje nam nadzieję na kolejne 
sukcesy i  godne reprezentowanie 
klubu w zbliżającym się III Ogól-
nopolskim Mitingu Pływackim, 
który już za nieco ponad miesiąc 
odbędzie się na pływalni  w Lip-
nie – mówią zgodnie pływacy.

Gratulujemy i czekamy na 
kolejne sukcesy, o których z przy-
jemnością będziemy informować.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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Wicher gromi na wyjeździe
PIŁKA NOŻNA  Wreszcie jest przełamanie Wichra Wielgie na wiosnę. Po trzech meczach bez zwycięstwa 
podopieczni trenera Arkadiusza Wasielewskiego ograli w Smólniku tamtejszą Victorię 3:0

R E K L A M A

Po dobrej jesieni i drugim 
miejscu w tabeli, na którym 
Wicher spędził przerwę zimo-
wą, apetyty piłkarzy i kibiców 
z Wielgiego wzrosły. Wiosną 
Wicher miał walczyć o pierwsze 
miejsce i szansę gry o awans do 
piątej ligi. Nadal taką szansę ma, 
ale w pierwszych tegorocznych 
meczach sobie sytuację skom-
plikował. Przypomnijmy, że na-
sza drużyna kolejno zremisowa-
ła 1:1 z GKS Fabianki, przegrała 
0:2 z Tłuchowią i 0:1 z Wiślani-
nem Bobrowniki. Jak na dłoni 
widać zatem, że największym 
kłopotem ekipy z Wielgiego był 
brak skuteczności.

Szansa na przełamanie nie-
korzystnej passy była bardzo 
dobra właśnie w sobotę. Wicher 
pojechał na mecz do Smólnika. 
Ekipa spod Włocławka jest jed-
ną z dwóch najsłabszych w lidze 
i wyprzedza w tabeli tylko Orion 
Popowo. Od początku meczu 
inicjatywa była po stronie Wi-
chra. Nasza drużyna więcej ope-
rował piłką, próbowała konstru-

ować ataki. Rywale skupili się na 
obronie. Początkowo wychodzi-
ło im to dobrze, do czasu jednak 
aż rozkręcił się jeden z liderów 
gości – Przemysław Kosowski. 
Pomocnik Wichra w 25. minucie 
uderzył zza pola karnego. Piłka 
odbiła się od nierównej murawy 
i zmyliła nieco bramkarza, wpa-
dając do siatki.

Po tym golu Wicher nadal 
groźnie atakował. W pierwszej 
połowie bramki już nie padły, 
choć przyjezdni mieli ku temu 
okazje. W drugiej aktywniej-
si byli zawodnicy ze Smólnika, 
którzy chcieli odrobić straty. Na 
szczęście defensywa Wichra nie 
popełniała wielu błędów i bram-
karz Radosław Czubakowski nie 
musiał ani razu wyciągać piłki 
z siatki.

Dobrą końcówkę meczu 
miał kolejny z filarów Wichra 
Sebastian Paszyński. Popular-
ny „Paszka” trafił do siatki ry-
wali najpierw w 75. minucie, 
podwyższając na 2:0. Wynik 
na 3:0 dla Wichra ustalił dzie-

sięć minut później. Ta wygrana 
pozwoliła nie tylko odetchnąć 
z ulgą piłkarzom z Wielgiego, ale 
i awansować na trzecie miejsce 
w tabeli (22 punkty). Do prowadzą-
cego Grotu Kowalki Wicher traci 
4 punkty. Kolejny mecz piłkarze 
trenera Wasielewskiego roze-
grają za dwa tygodnie w Skrwil-
nie. Za tydzień pauzują.

Tekst i fot. (ak)

VICTORIA SMÓLNIK 
VS.

WICHER WIELGIE

0 (0: 1) 3
Gole

Paszyński 2, Kosowski

Skład

Czubakowski – Karwat, Urbański, 
Maciejewski, Komorowski – 
Raniszewski, Pawlicki, Kosowski, 
Ziemiński, Kryger – Paszyński.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Sporty walki

Kolejne medale karateków
Duży sukces odnieśli zawodnicy z Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate. Pod-
opieczni Pawła Olszewskiego zdobyli 6 złotych i 1 brązowy medal podczas V 
Otwartych Mistrzostw Polski Thratlonu Sztuk Walki w Wilkowicach.

Zawody rozegrane zostały 
w minioną sobotę w następują-
cych formułach: Thai Boxinh, Ka-
rate Kyokushin, Grappling oraz 
Sumo-Grappling. Z podopiecznych 
sensei Pawła Olszewskiego wystą-
piło 9 zawodników, zdobywając 
6 medali. Złote medale zdobyli: 
Szymon Majewski w kumite ju-
niorów – 60 kg Karate Kyokushin, 
Katarzyna Gabrychowicz w kumi-
te dziewcząt 11-13 lat –35 kg Karate 
Kyokushin, Bartosz Prażniewski 

w sumo-grappling 9-10 lat – 35 kg, 
Marta Majewska w sumo-grap-
pling 9-10 lat – 30 kg, Maria Szojda 
w grappling 11-13 lat – 30 kg oraz 
Bartosz Borkowski w grappling 
11-13 lat – 40 kg. Brązowy medal 
zdobył Stanisław Szojda w grap-
pling 11-13 lat – 40 kg w Thai Bo-
xing. Swoją walkę przegrał po 
dogrywce Krzysztof Pawlak, zaś 
w grapplingu także przegrał Stani-
sław Korczakowski.

(ak), fot. nadesłane

PIŁKA NOŻNA  Grali o Puchar Tymbarku

10 kwietnia w Świeciu nad Wisłą odbył się finał woj. kujawsko-pomor-
skiego XVIII edycji ,,Z podwórka nie stadion o Puchar Tymbarku” w piłce 
nożnej chłopców. W zawodach brała udział drużyna UKS „Alfa” z Kikoła. 
Chłopcy rozegrali trzy mecze (zwycięstwo, remis, porażka). Na zdj. od le-
wej: S. Kozłowski, B. Małecki, J. Rączkiewicz, A. Pawłowski, K. Falkowski, 
J. Jackowski, Ł. Jaworski, B. Sztandarski, K. Furmański i M. Zajączkowski 
– opiekun drużyny.

Fot. nadesłane


