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Wyjątkowo gorący maj z jed-
nej strony sprzyja wczasowiczom 
i miłośnikom grillowania, ale 
z drugiej strony wysokie tem-
peratury powodują gwałtowne 
burze. Kolejne wyładowania at-
mosferyczne w ostatnim czasie 
były w miniony piątek. Mieszkań-
ców regionu mocno doświadczyły 
przede wszystkim ulewne desz-
cze. Najgorzej było w okolicach 
Dobrzynia nad Wisłą.

– Zaczęło się już po godzinie 
15.00 od złamanego konaru drze-
wa koło szkoły w Krojczynie. Od 
16.30 notowaliśmy kolejne wezwa-
nia. Najgorzej było w Płomianach, 
gdzie strażacy musieli wypompo-
wywać wodę z piwnic lub rozlewisk 
na posesjach w kilku lokalizacjach. 
Akcje trwały nawet do północy. 
Udział brali w nich ochotnicy m. in. 
z Płomian, Mokowa czy Dobrzynia 

nad Wisłą – mówi bryg. inż. Jerzy 
Fydrych z komendy powiatowej 
PSP w Lipnie.

Zalana piwnica, w której było 
ponad metr wody, była także na 
jednej z posesji w Trutowie w gmi-
nie Kikół. Z kolei w Wichowie trze-
ba było wypompowywać wodę 
z budynku magazynowego. Ucier-
piała także posesja w Wierznicy 
(ponownie gm. Dobrzyń nad Wi-
słą). Tam druhów z Mokowa i Do-
brzynia wsparli koledzy z Trzcianki 
w gminie Tłuchowo.

Najważniejsze, że w wyniku 
nawałnicy nikt nie ucierpiał. Nie 
doszło też do poważnych strat 
materialnych, jednak dla miesz-
kańców zalanych piwnic i terenów 
przyległych do posesji to i tak 
duży problem.

(ak), fot. Facebook 
OSP Mokowo

Opowiedziana historia dziad-
ka jednej z naszych czytelniczek, 
który zmarł w ostatnich tygo-
dniach na wspomnianym oddzia-
le, wywołała burzę w lokalnym 
środowisku. Kobieta mówiła, 
że pacjentom nie są podawane 
leki, nie są karmieni i pielęgno-
wani, a rodzinie ogranicza się 
wizyty. Sugerowała, że przez 
zaniedbania dochodzi do wyso-
kiej umieralności na tym oddzia-
le zwłaszcza tych, którzy sami 
nie są w stanie o siebie zadbać. 
Władze szpitala wszystkiemu za-
przeczają i zapewniają, że w pla-
cówce „przestrzegane są proce-
dury wymagane przepisami przy 
poszanowaniu wszelkich praw 
pacjenta”. Tymczasem po publi-
kacji artykułu na naszym porta-

lu internauci dzielą się swoimi 
opiniami na temat zarzutów, ja-
kie opisaliśmy 19 kwietnia br. na 
łamach naszego Tygodnika. 

– […] oddział wewnętrzny 
to po prostu umieralnia gdyby 
brata nie przeniesiono po inter-
wencji znajomej na chirurgie to 
30 letni chłopak mógłby stamtąd 
nie wyjść. Leżał tam 4 dni i co-
dziennie średnio 2 osoby umie-
raly. Bratu na ból brzucha poda-
wali kilka razy dziennie relanium 
dozylnie i inny bardzo silny lek 
psychotropowy a pani doktor 
była tak niemiła że musieliśmy 
się wyklocac o każdą rzecz nawet 
o to żeby przyjęła go ma oddział 
– [pisownia oryginalna] – pisze 
internautka.

Nie jest to odosobniona opi-

nia.
– Mój 18 letni brat leżał na 

tym oddziale w marcu.. Co praw-
da odwiedziliśmy Go czy to się 
komuś podobało czy nie.. Mie-
liśmy takie prawo.. Na oddziale 
była katastrofa.. Dużo starszych 
osób na które personel krzyczał 
za to że ten prosił o pomoc bo 
nie był w stanie sam przy sobie 
czego kolwiek zrobić. […] Będąc 
codziennie u brata w odwiedzi-
nach co chwilę wywożono zmar-
łą osobę do łazienki na dwie 
godziny... Potem kolejna... Istna 
umieralnia... Zero dbania o pa-
cjentów. […] Do szpitala w Lip-
nie idzie się z zwykłym bólem 
brzucha a wraca się w trumnie. 
– [pisownia oryginalna] – uważa 
kolejna osoba.

W sądzie nie pomogą?
Niewielu decyduje się wejść 

na oficjalną drogę sądową, aby 
wyjaśnić czy doszło do zanie-
dbań ze strony personelu szpi-
tala, a jeśli tak to czy przyczyni-
ły się do śmierci ich krewnych. 
Powszechną opinią w lokalnym 
środowisku jest, iż byłaby to 
przysłowiowa walka z wiatraka-
mi. Jeden z internautów nastę-
pująco opisuje próbę wyjaśnienia 
sprawy.

dokończenie na str. 6

Lawina skarg na 
oddział wewnętrzny

LIPNO  Przerwano zmowę milczenia o lipnowskim szpitalu? Do 
naszej redakcji zgłasza się coraz więcej osób, które mają wątpli-
wości co do prawidłowego funkcjonowania oddziału wewnętrz-
nego w Szpitalu Lipno. Pojawiają się także nowe zarzuty

Powiat

Nawałnica przeszła 
przez region
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ucierpiała najmocniej 
w wyniku piątkowych burz. Najgorzej było w Płomia-
nach, gdzie strażacy mieli kilka interwencji w powodu 
lokalnych podtopień. Żywioł nie oszczędził też gmin 
Kikół czy Lipno.
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Wisłą noc spędził w policyjnym 
areszcie. Odpowie teraz nie tyl-
ko za kradzież roweru, ale także 
za jazdę nim po drodze publicz-
nej w stanie nietrzeźwości.

Za jazdę rowerem po pija-
nemu grozi mu grzywna, a za 
kradzież nawet do 5 lat pozba-
wienia wolności.

(ak), fot. KPP Lipno

Brawurowa kradzież jed-
nośladu zakończyła się jedynie 
chwilowym sukcesem, bo kom-

pletnie pijanego amatora cudzej 
własności ujęli policjanci z Do-
brzynia nad Wisłą.

W miniony czwartek miesz-
kaniec gminy Dobrzyń nad Wi-
słą przyjechał do sklepu w Płon-
czynie (gm. Wielgie), by zrobić 
zakupy. Gdy załatwił sprawunki, 
spod sklepu odjechał rowerem. 
Nie byłoby w tym nic dziwne-
go, gdyby nie to, że rower ten 
ukradł na miejscu mieszkance 
Główczyna. Kobieta brak rowe-
ru stwierdziła po wyjściu przed 
budynek. Na sklepowym mo-
nitoringu świetnie było widać 
sprawcę kradzieży odjeżdżają-
cego jednośladem.

– Przybyli na miejsce po-
licjanci z Dobrzynia nad Wisłą 
po ustaleniu personaliów męż-
czyzny od razu podjęli czynno-
ści zmierzające do zatrzymania 
sprawcy. Nie zastali go w domu, 
ani nie napotkali w okolicy, ale 
szybko uzyskali informacje, 
którą drogą się poruszał. Gdy 

W 2017 roku w skępskim 
M-GOPS-ie zatrudnionych było 
19 osób, czyli kierownik, dwóch 
asystentów, pięciu pracowni-
ków socjalnych, czterech pra-
cowników wykonujących usługi 
opiekuńcze oraz siedmiu pra-
cowników pozostałych działów, 
tj. świadczenia rodzinne czy 
fundusz alimentacyjny, którzy 
obsługiwali mieszkańców miasta 
i gminy Skępe. Przypomnijmy, że 
na koniec ubiegłego roku mia-
sto i gminę zamieszkiwało 7758 
osób.

– Pomocą zostało objętych 
514 rodzin, czyli 1631 osób – 
mówi Ewa Wojciechowska, sze-
fowa skępskiego ośrodka pomo-
cy społecznej. – Od roku 2015 do 
roku 2017 widać tendencję spad-
kową osób korzystających z po-
mocy społecznej.

Mniej biednych rodzin
Najwięcej, bo 428 osób ko-

rzystało z pomocy społecznej 
trzy lata i dłużej, 27 rodzin ko-
rzysta ze wsparcia powyżej roku 
do dwóch lat, 18 rodzin od dwóch 
do trzech lat i 41 rodzin poni-
żej roku. Głównym powodem 
przyznawania wsparcia przez 
skępskie M-GOPS było ubóstwo. 
Rodzin ubogich w 2015 było 519, 
a w 2017 roku 347. Tu właśnie jest 
widoczna tendencja spadkowa, 
jeśli chodzi o skępskie ubóstwo.

– Dość liczna grupa to po-
trzeba ochrony macierzyństwa 
– zaznacza kierownik Ewa Woj-
ciechowska. – W 2015 roku były 
203 osoby korzystające, a w 2017 
– 177 osób. Z tytułu wielodziet-
ności w 2015 roku korzystało 108 
rodzin, a w 2017 – 85, czyli też 
jest tendencja spadkowa.

W 2015 roku z pomocy spo-
łecznej skorzystało 365 bezro-
botnych, a w minionym roku 
320. Więcej jest długotrwale 
chorych objętych pomocą M-
GOPS-u: w 2017 roku było to 67 
osób, ale już mniej rodzin wie-
lodzietnych, bo 14 podczas gdy 
dwa lata wcześniej było ich 23. 
Na podobnym poziomie utrzy-
muje się pomoc z tytułu alko-
holizmu. W minionym roku było 
nią objętych 18 osób (w 2015 roku 
20 osób).  Trzy osoby korzystały 
z pomocy społecznej z powody 
trudności  w dostosowaniu się 
po wyjściu z zakładu karnego.

– Można zauważyć, że do-
minująca grupa osób to rodziny 
żyjące w ubóstwie, a kolejnym 
powodem jest bezrobocie i po-
trzeba ochrony macierzyństwa 
oraz niepełnosprawność – pod-
sumowuje szefowa M-GOPS 
w Skępem.

Opieka m. in. 
nad bezdomnymi
Skępski Ośrodek pokrył 

koszty pobytu w domach pomo-
cy społecznej za 17 osób (w 2015 
roku było 14 osób), w pieczy za-
stępczej za 6, składkę zdrowot-
ną zapłacił za 60 osób. 475 osób 
skorzystało z dożywiania. Ośro-
dek w 2017 roku udzielił wspar-
cia trzem osobom bezdomnym 
na łączna kwotę ponad 19 tysię-
cy złotych oraz trzem osobom 
opuszczającym zakłady karne.

– Pomocą asystenta rodzi-
ny w 2017 roku było objętych 20 
rodzin, z czego 5 zobowiązanych 
prawomocnym wyrokiem sądu 
– informuje kierownik Wojcie-
chowska. – W związku z obowią-
zywaniem ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej nasz ośrodek współfinanso-
wał pobyt dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 
oraz rodzinach zastępczych. 
I tak w roku 2015 wydatkowa-
liśmy 7 119 złotych za dwoje 
dzieci, w 2017 roku – 34 239 zło-
tych za sześcioro dzieci, w tym 
dwoje w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych. W roku 2017 
ośrodek przystąpił do programu 
asystent rodziny i koordynator 
pieczy zastępczej na rok 2017 
i otrzymał dofinansowanie wy-
nagrodzenia dla dwóch asysten-
tów na łączną kwotę 38,9 tys. zł.

Zachęcają do pracy
M-GOPS realizuje też zada-

nia z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, działa ze-
spół interdyscyplinarny diagno-
zujący problemy, podejmujący 
działania w środowisku zagro-
żonym przemocą, inicjowaniu 
interwencji, itd. W 2017 roku 
odbyły się cztery posiedzenia, 
a opieką zostało objętych 40 ro-
dzin (75 osób), powołano 66 grup 
roboczych, które objęły pomocą 
112 osób. Punkt konsultacyjny 
działający w ratuszu oferował 
bezpłatne porady psychologa 
i specjalistę terapii uzależnień.

– 852 rodziny skorzystały 
z pomocy pracowników socjal-
nych, którzy udzielają porad, 
jak wyjść na prostą, aktywizują 
klientów pomocy społecznej – 
mówi Wojciechowska. – W 2017 
roku M-GOPS przygotował, po 
raz kolejny, listę osób do prac 
społecznie użytecznych, któ-
re miały na celu uaktywnienie 
osób długotrwale bezrobotnych 
korzystających z opieki społecz-

nej. Aktywność zawodową pod-
jęły 32 osoby.

Pomoc żywnościowa
W 2017 rok skępski MGOPS 

podpisał 30 kontraktów so-
cjalnych (objęto nimi 40 osób). 
Osiem osób z miasta i gminy 
Skępe skorzystało z pomocy 
domu samopomocy „Koniczyn-
ka” w Suminie. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Skępem uczestniczy w realiza-
cji programu operacyjnego „Po-
moc żywnościowa 2014 -2020”.

– Naszym zadaniem było 
kwalifikowanie osób potrzebują-
cych i wydawanie skierowań do 
otrzymania pomocy rzeczowej 
w formie żywności – wyjaśnia 
Ewa Wojciechowska. – Na tere-
nie gminy Skępe  żywność wyda-
wało stowarzyszenie „Pomocna 
dłoń” w sali OSP Jarczewo. Udział 
środków własnych wynosi 8 418 
złotych i jest to koszt transpor-
tu żywności z banku żywności 
z Płocka do Jarczewa. Liczba 
wydanych skierowań do pomo-
cy żywnościowej to 666, a liczba 
osób uprawnionych do pomo-
cy w formie żywności to 2 099. 
Jestem niezmiernie wdzięczna 
pani Marii, radnej, która jest 
członkinią stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”  (Maria Kuczmar-
ska – red.) i wspólnie z Małgosią 
Podlas wykonują dobrą robotę. 
Społeczeństwo jest bardzo za-
dowolone, ludzie przychodzą do 
nas, chwalą i proszą o jeszcze. 
Ukłony z serca należą się dla 
tych pań pracujących fizycznie 
od pracowników pomocy spo-
łecznej.

Szeroka współpraca
Z usług opiekuńczych w 2017 

roku skorzystało 28 osób (przez 
6 038 godzin), a ze specjalistycz-
nych usług opiekuńczych – 5 
(483 godziny), w tym z zaburze-
niami psychicznymi – 3. Pod-
opieczni ponoszą odpłatność, 
zgodnie z podjętą uchwałą. 
Koszt to 13 złotych w przypadku 
usług opiekuńczych, za usługi 
specjalistyczne trzeba zapłacić 
60 złotych.

– Rok 2018 dla naszego 
ośrodka będzie kontynuacją 
realizowanych działań wyni-
kających z ustaw, przyjętych 
gminnych programów, a także 
podejmowaniem nowych inicja-
tyw w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych, które 
są niezbędne, żeby instytucja 
pomocy społecznej była skutecz-
na, efektywna – mówi kierow-
nik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Skępem 
Ewa Wojciechowska. – Pomoc 
społeczna nie jest w stanie wy-
konywać swoich zadań bez od-
powiedniego wsparcia samo-
rządu terytorialnego, sektora 
zdrowotnego, bezpieczeństwa, 
a także organizacji pozarządo-
wych. Tylko stała i systematycz-
na współpraca oraz wzajemne 
zrozumienie między tymi jed-
nostkami pozwoli na skuteczne 
pomaganie i wdrażanie aktywnej 
polityki społecznej. Potrzeby fi-
nansowe na realizację zadań wy-
nikających z ustaw zostały ujęte 
w planach finansowych i przyję-
te do realizacji w budżecie gmin-
nym. Za współpracę serdecznie 
dziękuję wszystkim, radnym, in-
stytucjom wspierającym.

Lidia Jagielska
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ubóstwo nieco mniejsze
SkĘPe  Kierownik Ewa Wojciechowska przedstawiła radnym sprawozdanie z działania Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku. Na wszelkie zadania pomocowe dla mieszkańców ośrodek wydał 
ponad 13,9 mln zł

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Pijany złodziej na 
rowerze schwytany
Brawurowa kradzież jednośladu zakończyła się jedy-
nie chwilowym sukcesem, bo kompletnie pijanego 
amatora cudzej własności ujęli policjanci z Dobrzynia 
nad Wisłą.

dojechali w typowane miejsce, 
rzeczywiście zobaczyli 57-latka 
jadącego skradzionym rowerem 
całą szerokością jezdni – re-
lacjonuje mł. asp. Małgorzata 
Małkińska z KPP Lipno.

Okazało się że mężczyzna 
był pijany. Badanie alkoma-
tem wykazało, że w organizmie 
miał blisko 2,5 promila alkoholu. 
Mieszkaniec gminy Dobrzyń nad 
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Rajd rowerowy czy pijacka balanga?
GMINA LIPNO  12 maja odbył się I Przejazd Rowerowy zorganizowany przez OSP Krzyżówki. Impreza za-
kończyła się przed 21.30, ale wg interweniującego w redakcji CLI mieszkańca wsi balanga trwała całą noc

Kolejna inicjatywa druhów 
z Krzyżówek wyraźnie przypadła 
do gustu amatorom dwóch kółek, 
zwiedzania lokalnych miejsc kultu 
religijnego i wspólnej modlitwy pod 
gołym niebem. – 7-kilometrową 
trasę pokonało 54 rowerzystów – 
mówi prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzyżówkach Andrzej 
Wiśniewski. – Jechaliśmy od ka-
pliczki do kapliczki, przy każdej 
z nich zatrzymywaliśmy się i za-
palaliśmy znicz. Bo celem naszego 
przejazdu nie była tylko grupowa 
wyprawa rowerowa, ale również 
odwiedzenie naszych lokalnych 
krzyży i kapliczek przydrożnych. 
Zwieńczeniem tego niezwykle dla 
nas ważnego przejazdu była msza 
święta odprawiona przez naszego 
księdza proboszcza na Wzgórzu 
Krzyża Jubileuszowego, w której 

uczestniczyło ponad sto osób.
Będą kolejne edycje
Przejazd szlakiem krzyży i ka-

pliczek zlokalizowanych na terenie 
parafii Ostrowite był więc nie tylko 
sportową i integracyjną wyprawą, 
ale też swoistym wydarzeniem re-
ligijnym i krajoznawczym. Wśród 
rowerzystów byli bowiem tacy, 
którzy po raz pierwszy przy przy-
drożnych kapliczkach zatrzymali 
się, pomodlili, zrozumieli znaczenie 
tych urokliwych miejsc. Codzien-
nie mijamy przecież przy szosach 
krzyże, ale zwykle w pośpiechu 
i bez chwili refleksji. 

– Już wiemy, że tego typu 
przejazdy rowerowe wejdą na stałe 
do naszego kalendarza – zdradza 
prezes Wiśniewski. – Mogę dzisiaj 
powiedzieć, że kolejną trasę zapla-
nujemy dłuższą, ale idea pozosta-

nie ta sama.
Uczestnicy pierwszego prze-

jazdu ruszyli w sobotnie popołu-
dnie z Krzyżówek, przejechali dro-
gami Grabin i Baran, by wrócić na 
kompleks boisk sportowych OSP 
w Krzyżówkach i wokół krzyża ju-
bileuszowego modlić się w plene-
rowej mszy świętej. A potem było 
ognisko z kiełbaskami przygotowa-
ne przez strażaków, wymiana do-
świadczeń, planowanie kolejnego 
przejazdu i degustacja, bo po takiej 
uczcie duchowej potrzebna była 
też uczta dla podniebienia.

Na koniec pijacka balanga?
I chociaż wszystko wskazywa-

ło na to, że inauguracyjna impreza 
religijno-sportowa zakończyła się 
pełnym zadowoleniem, to jak to 
w życiu bywa, jest jej ciąg dalszy. 
Do redakcji CLI w niedzielny pora-
nek wpłynęło pismo następującej 
treści: „Po rajdzie rowerowym całą 
noc było słychać imprezę mocno 
zakrapianą alkoholem, tzn. balan-
gę i jeżdżenie kładami. Jak się bawi 
elita to wszyscy muszą wiedzieć. 
Może o tym napiszecie w gazecie, 
bo inni tego nie zrobią”.

Tak jak informujemy o wszel-
kich wydarzeniach z Krzyżówek, 

tak nie omijamy także próśb o in-
terwencję. Sęk w tym, że zastrzeże-
nia dotyczą godzin nocnych, a więc 
nie samego przejazdu rowerowego. 
Niemniej żeby wyjaśnić powstałe 
zastrzeżenia i kontrowersje, o opi-
nii tej powiadomiliśmy prezesa OSP 
w Krzyżówkach Andrzeja Wiśniew-
skiego i poprosiliśmy o wyjaśnie-
nia.

Prezes OSP zaprzecza
– Po ognisku posprzątaliśmy 

i około godziny 21.30 na boisku nie 
było już nikogo – mówi prezes OSP  
w Krzyżówkach Andrzej Wiśniew-
ski. – Sam osobiście uczestniczy-
łem w całej imprezie, od początku 
do końca i zaręczam, że żadne tego 
typu zachowania nie miały miejsca. 
Nie było quadów i to ani teraz, ani 
nigdy, nie było też nocnej imprezy. 
W domu byłem o 21.20. Nie dotarły 
też do mnie żadne sygnały o jakich-
kolwiek nagannych zachowaniach 
na terenie naszego kompleksu bo-
isk w godzinach nocnych, jestem 
zaskoczony takim stwierdzeniem. 
Myślę sobie, że gdyby nawet uznać, 
że coś działo się na boisku nocą, to 
trzeba wziąć pod uwagę jakieś za-
chowania innych osób, spoza kręgu 
organizatorów i uczestników so-

botniego przejazdu rowerowego. 
Boisko nie jest przecież ogrodzone, 
a wstęp na nie nie jest w żaden spo-
sób utrudniony dla osób trzecich. Ja 
zapewniam, że z naszej strony nie 
było żadnych incydentów, nocnych 
imprez. Jeszcze raz podkreślam, że 
boisko o godzinie 21.30 było już wy-
sprzątane i puste.

Będzie spokój we wsi
Wniosek nasuwa się nam je-

den, że najlepiej interweniować „na 
gorącym uczynku”. Jeśli więc coś 
niepokojącego, nagannego dzieje 
się na terenie remizy czy boiska, 
warto natychmiast reagować, in-
formować druhów albo powołane 
do utrzymania porządku służby. 
My otrzymaliśmy zapewnienie sze-
fa druhów z Krzyżówek, że organi-
zatorzy wszelkich imprez nie za-
kłócają i zakłócać nie będą spokoju 
mieszkańców wsi. Teraz Andrzej 
Wiśniewski i jego strażacy zapewne 
jeszcze wnikliwiej będą przyglądać 
się swoim obiektom i osobom tam 
przebywającym. Mamy nadzieję, że 
żaden z mieszkańców nie będzie 
już nigdy niepokojony nagannymi 
zachowaniami. W końcu mamy sło-
wa strażaka.

Lidia Jagielska, fot. nadesłane
R E K L A M A
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Nowa biblioteka otwarta
WIELGIE  Ośrodek Kultury i Biblioteka w Wielgiem świętowały oficjalne otwarcie obiektu po przeprowa-
dzonej modernizacji. Uroczystości celowo zaplanowano na dzień, w którym obchodzony był Dzień Biblio-
tekarza i Bibliotek

W uroczystości uczestniczyli 
bibliotekarze z całego powiatu 
lipnowskiego, przedstawiciele 
władz lokalnych i wojewódzkich, 
a także osoby związane bezpo-
średnio z biblioteką. – Chciałem 
podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do odre-
staurowania tego budynku. Po-
wstał ciekawy obiekt, z którego 
jesteśmy bardzo dumni – mówił 
wójt Tadeusz Wiewiórski.

85 procent dotacji
Remont budynku biblioteki 

zaczęto planować już w 2014 roku, 
gdy zwolniło się sąsiadujące z po-

mieszczeniami placówki prywat-
ne mieszkanie. Pomysł spotkał 
się z akceptacją władz oraz rady 
gminy. Rozpoczęto także starania 
o pozyskanie dofinansowania na 
ten cel. Równocześnie tworzono 
projekt. Pracownicy biblioteki 
przez kilka miesięcy planowa-
li, jak wszystko ma wyglądać po 
remoncie. Nic nie jest tam przy-
padkowe. Wykonawcą zadania 
była firma „Budpal” Zakład Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowy 
Paweł Rusicki z Włocławka. War-
tość inwestycji wyniosła 250 tys. 
zł. 85 proc. tej kwoty pochodzi 

z dotacji zewnętrznej.
Początki w urzędzie
Podczas uroczystego otwar-

cia  wspominano, że pierwsza 
siedziba biblioteki mieściła się 
w pokoju w budynku urzędu gmi-
ny, a księgozbiór stanowiły dary 
od mieszkańców. W latach swo-
jego działania kilkukrotnie zmie-
niała ona siedzibę. Obecnie może 
być przykładem funkcjonowania 
dla innych placówek w regionie. 
Zajmuje się bowiem nie tylko wy-
pożyczaniem książek, ale także 
organizacją imprez kulturalnych 
i prowadzeniem zajęć edukacyj-

nych dla dzieci i młodzieży szkol-
nej. Ponadto prowadzony jest 
tam Dyskusyjny Klub Książki dla 
dorosłych dzięki czemu organi-
zowane są spotkania autorskie.

Wstęga przecięta
Podczas uroczystości otwar-

cia przecięto symbolicznie wstę-
gę, a także poświęcono obiekt. 
Nie zabrakło również słów uzna-
nia dla samych bibliotekarzy, 
którzy obchodzili swoje święto. 

– Dziękujemy wam bibliote-
karzom za ciężką pracę jaką mu-
sicie wykonać w czasach, w któ-
rych młodzież ucieka w świat 
komputerów i tak trudno zarazić 
ją miłością do czytania – dzięko-
wała Aneta Jędrzejewska, członek 
zarządu województwa kujawsko-
pomorskiego. 

O tym jak wielki wpływ mają 
książki na życie człowieka, mówił 
Sławomir Kopyść, również czło-
nek zarządu województwa, któ-
ry przez 18 lat mieszkał w domu 
sąsiadującym z biblioteką w Za-
dusznikach.

– Szkoła i biblioteka były 
wtedy bijącymi sercami kultury 
tej miejscowości. Zaskakiwało 
mnie wtedy, jak dużo osób ko-
rzysta z tej biblioteki. Nie byli to 
tylko intelektualiści, ale zwykli 
ludzie. Te książki, które dziś tu 

widzimy, aż zachęcają, by wziąć je 
do ręki i przeczytać. Życzę nam 
wszystkim, aby jak najczęściej 
czytelnicy po nie sięgali – mówił 
Sławomir Kopyść.

Ponad 20 tys. książek
Biblioteka w Wielgiem 

w swoich zbiorach posiada obec-
nie 19040 książek oraz dodatko-
wo 7500 pozycji zaliczanych do 
księgozbioru biblioteki szkolnej. 
W zasobach posiada również 
podręczniki szkolne. 

– Książki to nasi najwier-
niejsi przyjaciele. One nigdy nie 
zawiodą, nie zdradzą, a nauczą 
wiele. Dziś o przyjaciół jest bar-
dzo trudno. Te książki zawierają 
w sobie przeogromną wiedzę. 
Teraźniejszość, przeszłość, dzi-
siejsze czasy. To jest wiedza, 
która daje nam przeżyć rzeczy 
niezwykłe – mówiła przewodni-
cząca rady gminy Wielgie Halina 
Sztypka.

Od grudnia 2017 roku biblio-
teka funkcjonuje w zmodernizo-
wanej siedzibie. W czasie remon-
tu mieściła się w dwóch klasach 
udostępnionych przez dyrekcję 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Wielgiem. 8 maja br. nastąpiło 
jej oficjalne otwarcie. 

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Lipno

Sztandar na 55. urodziny
W minioną sobotę brać strażacka w Maliszewie świętowała, w obecności przed-
stawicieli 17 jednostek OSP z gminy Lipno i licznie przybyłych gości z wójtem 
Andrzejem Szychulskim i starostą Krzysztofem Baranowskim na czele, jubileusz 
55-lecia istnienia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

– 55 lat to jubileusz, który 
wskazuje że wielu naszych dru-
hów oraz mieszkańców pamięta 
datę powstania naszej straży 
ogniowej, wielu z nich na pewno 
pracowało dla jej dobra. Obec-
ny zarząd jednostki w Malisze-
wie zaplanował tę jubileuszową 
uroczystość przede wszystkim 
z wdzięczności dla wszystkich, 
którzy zakładali, budowali, 
wspierali przez lata naszą or-
ganizację. Nas oceniać będą 
inni na kolejnych jubileuszach. 
Jesteśmy świadomi, że nasza 
obecność w szeregach ochotni-
czych straży pożarnych RP nie 
służy tylko podtrzymywaniu 
tradycji ruchu strażackiego, ale 
przede wszystkim jesteśmy go-
towi do stania na straży bezin-
teresownej pomocy poszkodo-
wanym. Wielu naszych druhów 
może pochwalić się długoletnią 

służbą oraz przyznanymi przez 
związek medalami i odznakami. 
Jesteśmy dumni z naszych stra-
żaków i gotowi na kolejne lata 
działania – mówi prezes zarzą-
du oddziału powiatowego ZOSP 
RP w Lipnie Zbigniew Agaciński.

Kulminacyjnym punktem 
jubileuszowej gali było nadanie 
sztandaru jednostce. Od minio-
nej soboty druhowie reprezen-
tują więc już swoją OSP i miej-
scową społeczność pod nowym 
sztandarem upamiętniającym 
rok 2018 i ważne urodziny. Straż 
w Maliszewie powstała, z woli 
mieszkańców, podczas zebrania 
wiejskiego, w roku 1963. Liczyła 
wtedy 13 druhów, a na wyposa-
żeniu miała motopompę, węże, 
rozdzielacz, umundurowanie. 
Nie miała jednak własnego bu-
dynku. W 1970 roku zarząd po-
zyskał zniszczony budynek, ru-

szyły prace naprawcze i wkrótce 
powstał i garaż, i remiza z wypo-
sażeniem. W roku 1978 jednost-
ka OSP w Maliszewie otrzymała 
od komendy powiatowej straży 
pożarnej w Lipnie pierwszy sa-
mochód bojowy marki Żuk z wy-
posażeniem. W 1985 roku wyre-
montowano remizę, a w 1991 
roku 20 strażaków z Maliszewa 
zabezpieczało wizytę papieża 
Jana Pawła II we Włocławku, 
w 2009 roku reaktywowana zo-
stała w Maliszewie Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza, a jednost-
ka wzbogaciła się o kolejny wóz 
bojowy. W 2014 roku remiza zo-
stała kompleksowo wyremon-
towana i stanowi nie tylko bazę 
strażacką, ale i integracyjną dla 
miejscowej społeczności jako 
świetlica wiejska.

Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego OSP RP 

reprezentowane przez prezesa 
Zdzisława Dąbrowskiego, w 55. 
rocznicę istnienia jednostki OSP 
w Maliszewie nadało jej sztan-
dar jako symbol ofiarnego dzia-

łania w ochronie przeciwpoża-
rowej na rzecz ratowania życia, 
zdrowia i mienia.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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dokończenie ze str. 1
– Niestety sekcja zwłok była 

przeprowadzana w lipnowski szpi-
talu i wykazała, że przyczyną zgonu 
był nowotwór. Nawet na złośliwe 
nowotwory nikt nie umiera wycią-
gu kilku dni. Pani prokurator... no 
cóż, lokalna społeczność umorzy-
ła sprawę. Podczas przesłuchania 
w prokuraturze już na początku 
kolezeńsko mrugneła oczkiem do 
Pana ordynatora na znak, że będzie 
dobrze. Wypis ze szpitala zniknął. 
Nikt z prokuratury nie zlecił zabez-
pieczenia dokumentacji medycz-
nej. Ordynator i dyrektor do spraw 
lecznictwa tak właśnie postępuje 
bezkarnie z pacjentami – [pisownia 
oryginalna] – widnieje wpis na por-
talu Tygodnika CLI.

Kolejny przypadek
O swoim zmarłym mężu po-

stanowiła nam opowiedzieć także 
jedna z mieszkanek Lipna. Kobieta 
do tej pory nie może dojść do sie-
bie po tym, co się stało prawie rok 
temu. Poprosiła o spotkanie, gdyż 
zastanawia się czy wejść na drogę 
prawną. Nie otrzymała ze szpitala 

dokumentacji choroby po śmier-
ci męża. Wręczono jej jedynie akt 
zgonu. 

– Mąż przez rok leczył się na 
rzadką odmianę białaczki. Był pod 
opieką lekarza z Torunia. Zażywał 
konkretny lek i był w świetnej kon-
dycji. Gdy dowiedział się o śmierci 
siostry, zasłabł i trafił do szpitala 
w Lipnie. Myśleliśmy, że w ciągu 
tygodnia wyjdzie, bo czuł się już 
dobrze, miał apetyt. Trzymano 
go trzy tygodnie i w końcu zmarł. 
Nie podawano mu tam żadnych 
leków. Tylko leżał bez sensu. Gdy 
mówiliśmy, że musi przyjmować 
ten przeciwko białaczce, to leka-
rze powiedzieli, że wiedzą co robić. 
Opakowanie z trudno dostępnym 
lekiem wzięli, ale go nie podawali 
– wspomina kobieta, która prosi 
redakcję o anonimowość (nazwisko 
znane redakcji). – Mój mąż leżał na 
sali z czterema mężczyznami, któ-
rzy także zmarli. To nie może być 
przypadek.

Nielegalna opłata
Kobieta podobnie jak część in-

ternautów potwierdziła, że gdy na 

polecenie zakładu pogrzebowego, 
z którego usług korzystała, zanio-
sła ubranie męża do przyszpitalne-
go prosektorium, zażądano od niej 
200 zł za przygotowanie zwłok. 
Nie była świadoma, że nie ma ta-
kiej usługi w cenniku, więc zapła-
ciła. Nie dostała przy tym dowodu 
wpłaty. O to czy pobierana jest ta 
opłata, zapytaliśmy także zakłady 
pogrzebowe z terenu powiatu lip-
nowskiego.

– Panowie w prosektorium 
mówią, że szpital pobiera opłatę za 
przygotowanie zwłok do wydania, 
ale oni ją biorą do własnej kieszeni. 
Dyrekcja dobrze o tym wszystkim 
wie. Gdy próbowaliśmy nie płacić, 
to klientom wmawiano, że my bez-
cześcimy zwłoki, przez co szli do 
konkurencji. Ten proceder trwa już 
od ponad 20 lat. Tylko stawki się 
zmieniają. Nie udało nam się tego 
w żaden sposób przerwać – mówi 
właściciel zakładu pogrzebowego 
z terenu powiatu lipnowskiego, 
który szacuje, że w Szpitalu Lipno 
dochodzi nawet do 200-300 zgo-
nów w ciągu roku.

Nie wszyscy chcą mówić 
otwarcie o sprawie. W jednym z za-
kładów pogrzebowych zapewniono 
nas, że ciała bez problemu odbiera-
ją ze szpitala bez ponoszenia opłat 
i sami przygotowują do pogrzebu. 
Tymczasem oficjalnie w zakładzie 
tym nie ma miejsca spełniającego 
wymogi prawne do przeprowadza-
nia tego typu czynności.

– Dla rodziny nie ma znacze-
nia, kto ubiera ciało. Pobierałem od 
niej opłatę za organizację pogrzebu 
i 200 zł oddawałem pracownikom 
przyszpitalnego prosektorium. 
Każdy chce zarobić. Oni też mają 
swoje rodziny. Mogliby jednak le-
piej przykładać się do roboty, bo 
czasem trzeba po nich poprawiać. 
Rodziny oczekują od nas, żeby 
zmarły wyglądał dobrze na ostat-
nim pożegnaniu. Z pracownikami 
szpitala trzeba żyć dobrze, bo cza-
sem my potrzebujemy odebrać 
ciało w święta i mogliby robić trud-
ności. Pracownicy prosektorium 
sugerują także rodzinom zmarłych, 
do którego zakładu mają się udać 
– przyznaje właściciel kolejnego 
zakładu pogrzebowego z terenu 
powiatu lipnowskiego

Sprawa w prokuraturze
Negatywne opinie docierające 

do naszej redakcji dotyczą głównie 

oddziału wewnętrznego szpitala 
oraz nielegalnie pobieranych opłat 
w przyszpitalnym prosektorium. 
Na naszym portalu pojawiają się 
wpisy także osób zadowolonych 
z opieki w tej placówce. Głównie 
dotyczą one innych oddziałów. 

Sprawa trafiła do Prokuratury 
Rejonowej w Lipnie. Po publikacji 
naszego artykułu wpłynął wniosek 
o sprawdzenie doniesień o możli-
wych zaniedbaniach i nadużyciach, 
do których może dochodzić w Szpi-
talu Lipno. Oficjalnie z pomocą 
prokuratury sprawę postanowił 
zbadać starosta lipnowski Krzysz-
tof Baranowski. Jest on zaskoczony 
doniesieniami, gdyż jak informuje 
oficjalnie do szpitala i starostwa 
nie wpłynęły w tym zakresie żad-
ne skargi. Co więcej, opiera się na 
własnych pozytywnych doświad-
czeniach z pobytu w szpitalu oraz 
rozmów z innymi chorymi, którzy 
tam przebywali.

Prokurator rejonowy ma jesz-
cze kilka dni na decyzję o podjęciu 
bądź niepodjęciu śledztwa w tej 
sprawie. W kolejnym wydaniu CLI 
poinformujemy o dalszym biegu 
tematu lipnowskiej lecznicy.

Natalia Chylińska-Żbikowska 
fot. ilustracyjne

– Dobiega końca głosowanie 
na nasz projekt – mówi Anna Sa-
wicka-Borkowicz ze Stowarzyszenia 
„Zielona Lipa”. – Walczymy o grant 
na renowację muszli i muzyczny 
ogród dookoła niej. Pomóżmy. Wy-
starczy podać adres mailowy i na-
zwisko, ewentualnie kliknąć w link 
z maila. Zagłosujmy jeszcze. Liczy 
się każdy głos.

Głosowanie nic nie kosztuje. 
Wystarczy wejść na stronę www.
lechstarter.pl, wybrać zakładkę pro-
jekty, znaleźć nasz projekt, a pój-
dzie to łatwo, bo Lipno jest obecnie 
(8 maja – red.) drugie w rankingu 
i oddać swój głos. Można zareje-
strować się na stronie organizato-
ra, zagłosować przez podanie ma-
ila i potwierdzenie oddania głosu. 
Warto codziennie dorzucić swój in-
ternetowy głos, by zdobyć 100 tys. 
zł na remont muszli koncertowej, 
poprawić wizerunek miasta, zyskać 

nowoczesne miejsce w naszym 
otoczeniu, a przede wszystkim po-
kazać naszą siłę głosów i pokonać 
metropolie. A to wszystko możliwe 
jest dzięki trzeciej edycji progra-
mu zmieniającego oblicza polskich 
miast – LECHSTARTER.

Wyjątkowe miejsce
Dzięki niemu wizja naszego 

parku zaprojektowana przez Zielo-
ną Lipę może stać się rzeczywisto-
ścią. – Chcemy stworzyć w Parku 
Miejskim im. Gabriela Narutowicza 
przestrzeń do relaksu, odpoczyn-
ku, a także muzyczno-artystycznej 
integracji lokalnej społeczności – 
mówi Anna Sawicka-Borkowicz. 
– Nasze działania będą polegały 
na odnowieniu w spektakularny 
sposób muszli koncertowej, oży-
wieniu jej, a przez to uczynienia jej 
bardziej przyjazną. Poprzez nowa-
torskie formy ławeczek dla widzów 
muszla ma szansę zaistnieć na 
nowo w Lipnie, stać się miejscem 
spotkań, miejscem imprez i kon-
certów. Kolejny etap to stworzenie 
przy muszli muzycznego skweru, 
idealnego miejsca do odpoczynku 
w muzyczny sposób. Instrumenty, 
które się na nim pojawią, umoż-
liwią odstresowanie się, a także 
przekazanie swoich emocji poprzez 
muzykę. Chcielibyśmy, żeby do prac 
nad tą przestrzenią miasta, w tę 

pozytywną zmianę zaangażowali 
się mieszkańcy. Każdy powinien 
czuć, że to jego miejsce i że może 
dołożyć od siebie jakąś cegiełkę 
albo nutę.

Ostatnie godziny 
głosowania
Każdy jeszcze dzisiaj 17 maja 

ma szansę na dołożenie swojego 
wkładu w modernizację muszli 
koncertowej i zmianę oblicza par-
ku miejskiego. Wystarczy jedno 
kliknięcie, jeden głos, by projekt 
wymyślony przez stowarzyszenie 
Zielona Lipa stał się namacalnym 
faktem, czyli nowym obiektem re-
kreacyjno-muzycznym.

– Lipno to specyficzne miej-
sce o wysokim bezrobociu i jeszcze 
większym marazmie – argumen-
tują inicjatorzy projektu „Nie ma 
lipy – gra nam nie tylko w duszy”. – 
Wiele się tu narzeka, mało uśmie-
cha. Ludzie wyjeżdżają i nie wracają, 
bo do czego. Nasza grupa to szaleni 
aktywiści, pozostałość z tych, któ-
rym się jeszcze chce. Mamy dość 
narzekania, powtarzania, że sztu-
ka nie jest ważna, kiedy ludzie nie 
mają pracy. O muszlę walczymy 
od dawna. Urząd patrzy na nasze 
działania trochę z przymrużeniem 
oka, chyba nie za bardzo wierzą, 
że lipnowianie się zmobilizują. My 
wierzymy. Mamy pozwolenie na 

realizację naszych działań. Muszla – 
koszmarek rodem z PRL-u, zostanie 
odświeżona. Dolny pas, wysokości 
1,5 metra wymozaikujemy. Ludzie 
narysują dowolne wzory, potłuką 
ceramikę i wykleją nią ścianę. Na-
głośnimy się w mediach, w prasie, 
a także kablówce. Informacja zo-
stanie przedstawiona w formie 
plakatów i ulotek i rozprowadzona 
w mieście, urzędach. Chcemy trafić 
do każdego, pełnoletniego. Kleje-
nie muszli to będzie integracyjne 
spotkanie mieszkańców. Architekt 
z Lipy pomoże zaaranżować nam 
proste elementy ławek, wykona-
ne z drewna i metalu przez lokal-
ną firmę. Na terenie otaczającym 
muszlę rozmieścimy siedziska na-
wiązujące do muzyki, rozwiesimy 
hamaki, a także zrobimy muzyczną 
przestrzeń do wyrażania emocji 
i do relaksu. W muzycznej prze-
strzeni pojawią się instrumenty 
takie jak Marimba, Congas, Tem-
bos, Harmony, Drums. To będzie 
miejsce, do którego chce się iść, 
posiedzieć, pokołysać się, pogadać. 
Instrumenty nie będą zbyt głośne, 
gra na nich będzie dyskretna tak, 
żeby nie zakłócać klimatu parku. 
Chcemy, żeby kołysząc się na ha-
maku, można było posłuchać jak na 
instrumentach gra wiatr. Kolejnym 
etapem będzie zadaszenie, a także 

wybudowanie szaletów i garderób 
dla artystów.

100 tys. zł do wzięcia
Inicjatorzy renowacji musz-

li koncertowej mają więc projekt 
opracowany w szczegółach, sto 
tysięcy złotych w formie grantu 
może dać nam sponsor, trzeba tyl-
ko głosować na nasz projekt, za-
chęcać rodzinę, znajomych, sąsia-
dów. Przypominamy, że głosować 
można do 17 maja do godziny 23.59 
na stronie www.lechstarter.pl – za-
kładka projekty lub www.facebook.
com/lech. Można też głosować bez 
konieczności logowania się, wtedy 
należy potwierdzić głos za pomocą 
maila.

– Pamiętajcie, że jeszcze 17 
maja można oddać swoje głosy na 
nasz projekty – przypomina Anna 
Sawicka-Borkowicz. – Prosimy 
o głosy i za wszystkie dziękujemy.

Do tematu wrócimy. W chwi-
li pisania tego artykułu lipnowski 
projekt (9 maja)  miał 16.649 gło-
sów i był drugi w konkursowym 
rankingu. Przed nami była Gdynia 
z 22.507 głosami, a za nami Łódź 
z 8.860 głosami. Prosimy o głosy 
naszych Czytelników, ich znajo-
mych, krewnych i przyjaciół. To nic 
nie kosztuje, a zyskać może Lipno 
bardzo wiele.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Ostatni głos na naszą muszlę
LIPNO  Tylko do czwartku 17 maja do godziny 23.59 można zagłosować na zgłoszony przez sto-
warzyszenie „Zielona Lipa” do ogólnopolskiego konkursu projekt modernizacji muszli koncertowej 
zlokalizowanej w parku miejskim

Lawina skarg na oddział...
Lipno
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Powiatowy Dzień Strażaka
POWIAT  Za nami uroczystość powiatowych obchodów Dnia Strażaka, podczas której wyróżniono za-
służonych druhów. Nie brakowało słów uznania i zapewnień o wsparciu, także tym finansowym

Uroczystość odbyła się w sie-
dzibie Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lipnie. 
Uczestniczyły w nim reprezenta-
cje wszystkich zawodowych oraz 
ochotniczych straży pożarnych 
działających na terenie powiatu 
lipnowskiego. – Gdybyśmy spoj-

rzeli na tę sytuację, jak na wagę, 
to na jednej szali byłaby wasza 
ofiarność, kwalifikacje i gotowość 
do niesienia pomocy. Społeczeń-
stwo ma natomiast obowiązek 
zapewnić wam w tej walce od-
powiedni sprzęt i wyposażenie. 
Cieszę się, że z każdym mijającym 

rokiem ta sytuacja się poprawia – 
mówił Józef Ramlau, wicewojewo-
da Kujawsko-Pomorski.

W powiecie lipnowskim ist-
nieje 69 jednostek OSP. Tworzy je 
2.409 druhów (w tym 274 kobiet). 
Korzystają łącznie z 67 pojazdów. 
Dla porównania w Powiatowej 

Komendzie Państwowej Straży 
Pożarnej jest zatrudnionych 41 
strażaków. Do dyspozycji mają 10 
samochodów. W latach 2015-2017 
łącznie władze gminne i powiato-
we z terenu regionu lipnowskiego 
wydały na ochronę przeciwpo-
żarową ok. 12 mln zł, natomiast 
urząd marszałkowski 8 mln zł. 
Podczas uroczystości zapewniono 
o kolejnych dotacjach na sprzęt 
i wozy strażackie. Zapowiedziano 
m. in., że OSP w Karnkowie otrzy-
ma dotację w kwocie 300 tys. zł na 
zakup nowego wozu bojowego.

– Dziękujemy wszystkim re-
prezentantom każdego szczebla, 
że nam pomagają. Nie będziemy 
rzucać dziś sumami, ale naprawdę 
olbrzymie pieniądze są przezna-
czane dla zawodowej i ochotni-
czej straży pożarnej – potwierdził 
prezes zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Lipnie Zbi-
gniew Agaciński.

Podkreślano też, że działania 
podejmowane przez strażaków od 
lat przyczyniają się do poprawy 
jakości życia mieszkańców Polski. 
W 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości wspomniano również, 

że uczestniczyli oni w działaniach 
patriotycznych w walce o wol-
ność.

Wyróżnionym strażakom 
wręczono m. in. odznaki „Zasłu-
żonym dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej”, „Strażak Wzorowy”, me-
dale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
a także wyróżnienia związkowe. 
Nadano także wyższe stopnie. 
Z kolei starosta lipnowski 28 funk-
cjonariuszom KPPSP przyznał na-
grody w łącznej kwocie 30 tys. zł.

– Dziękuję wam za wasz trud 
i za to, że zawsze możemy na was 
liczyć, że jesteście do dyspozycji 
o każdej godzinie i niesiecie po-
moc bezinteresownie – przema-
wiał starosta Krzysztof Baranow-
ski.

Oprawę muzyczną podczas 
oficjalnych uroczystości zapew-
niła Orkiestra Reprezentacyjna 
Powiatu Lipnowskiego. Po części 
oficjalnej strażacy i zaproszeni 
goście świętowali podczas bie-
siady w gospodarstwie agrotu-
rystycznym „Markowa Zagroda” 
w Trzebiegoszczu.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Orkiestra grała po mistrzowsku

Strażacy przemaszerowali do remizy w Łąkiem

Sztandary przypominały o powadze chwili
Był to dzień świętowania i integracji

Strażacy świętowanie rozpo-
częli tradycyjnie od wspólnej mo-
dlitwy w swoim słynnym sanktu-
arium OO. Bernardynów. Mszę 
świętą w intencji druhów i ojczy-
zny odprawił o. Herman Kuchnik, 
kustosz skępskiego klasztoru. 
Orkiestra dęta OSP w Skępem 
zapewniła mistrzowską oprawę 
muzyczną zarówno mszy świętej 
jak i przemarszu do miejsca spo-
tkania. Strażacy oraz zaproszeni 
goście tegoroczny dzień strażaka 
świętowali w remizie OSP w Łą-
kiem. Były przemówienia władz, 
podziękowania za ofiarność i ży-
czenia dalszej owocnej, ale i bez-
piecznej służby oraz ślubowanie 
nowych strażaków przyjętych do 
jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej we Wiosce.

– Świętowanie Dnia Strażaka 
stało się już coroczną tradycją, 
obchodzoną w pierwszym tygo-
dniu maja – mówią organizato-
rzy. – Stwarza okazję, aby po-

dziękować strażakom z jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 
z naszej gminy za ich służbę oraz 
pomoc na rzecz mieszkańców 
miasta i gminy Skępe.

Dzień Strażaka jest świętem 
międzynarodowym, obchodzo-
nym na całym świecie 4 maja, 
w dniu wspomnienia w koście-
le katolickim świętego Floriana. 
Warto wiedzieć, że święto to za-
inicjował australijski strażak J.J. 
Edmondson z Melbourne na pa-
miątkę tragicznie zmarłych pię-
ciu kolegów strażaków 2 grudnia 
1998 roku w Linton. Próbowali 
oni ratować czyjeś życie i mie-
nie w czasie pożaru, jak robią to 
strażacy na całym świecie. Jako 
wyraz szacunku dla poległych 
strażaków i wsparcie dla ich ro-
dzin straż pożarna w Australii, 
składająca się w głównej mierze 
z wolontariuszy, przyjęła sobie 
za symbol czerwono-niebieską 
wstążkę. Kiedy po raz pierwszy 

informacja ta trafiła do spo-
łeczności internetowej, odzew 
był natychmiastowy, głównie ze 
strony załóg strażackich z USA, 
które przyjęły noszenie symbolu 
nie tylko w tym dniu. Taki odzew 
zza oceanu oraz listy napływające 
z różnych stron świata po trage-
dii skłoniły właśnie Edmondsona, 
aby w 1999 roku CFA, organizacja 
uznana na arenie międzynarodo-
wej, stała się symbolem poparcia 
i szacunku dla wszystkich stra-
żaków świata i dniem, w którym 
można byłoby wspólnie promo-
wać i koordynować obchody.

Po konsultacjach z krajowymi 
i międzynarodowymi strażakami 
ustalono termin na dzień wspo-
minania św. Floriana w kościele 
katolickim, patrona wszystkich 
strażaków. W Polsce dzień stra-
żaka jest obchodzony jako święto 
zawodowe od 2003 roku.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Świętowali strażacy-ochotnicy
SKĘPE  W miniony czwartek druhowie skępskich strażnic miejskich i gminnych uczestniczyli licznie w uro-
czystościach Dnia Strażaka zorganizowanych przez zarząd miejsko-gminny Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Skępem

AD VOCEM

W poprzednim numerze CLI (478) w artykule pt. „Igrzyska dzieci w Tłucho-
wie” omyłkowo podaliśmy nazwiska zwycięzców. Prawidłowe nazwiska to: 
Olga Dzięgielwska (miejsce I), Karolina Ostrowska (II) i Martyna Witkowska 
(III) wśród dziewcząt oraz Mikołaj Krzewiński (I miejsce), Aleksander Cieślak 
(II) i Patryk Słabkowski (III) wśród chłopców. Za nieścisłość przepraszam.

Andrzej Korpalski

III „Weekend ze strażakami”
W ramach Gminnego Dnia Strażaka odbył się III „Weekend ze strażakami” w Ki-
kole pod hasłem „Dzieci i młodzież zapobiegają pożarom”.

Kikół

Organizatorami spotkania była 
jednostka OSP w Kikole, ale także 
gmina Kikół, sołectwo Kikół oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kiko-
le. Patronat nad realizacją projektu 
objęli: starosta Krzysztof Baranow-
ski, wójt Józef Predenkiewicz oraz 
sołtys Rafał Baranowski. Zanim 
jednak rozpoczęła się zabawa na 
terenie nad Jeziorem Kikolskim, 

była msza św. w kościele parafial-
nym, przemarsz i oficjalna część 
uroczystości na skwerze w cen-
trum Kikoła. Nie zabrakło przemó-
wień i wyróżnień dla druhów.

Następnie od godziny 15.30 
wszyscy mieszkańcy mogli wziąć 
udział w imprezie plenerowej. Dzię-
ki pieniądzom z funduszu sołeckie-
go dzieci mogły korzystać z darmo-
wych zjeżdżalni i słodkości. Było też 

ognisko z darmowymi kiełbaskami 
dla uczestników spotkania oraz 
nagrody dla zwycięzców konkursu 
plastycznego, który został ogłoszo-
ny przez zarząd OSP w Kikole pod 
hasłem „Zapobiegamy pożarom”. 
Tutaj dofinansowanie pochodziło 
z GKRPA. Były też występy arty-
styczne i moc atrakcji. Więcej zdjęć 
na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kolejny pakiet „Za życiem”  

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą drugi etap programu 
„Za życiem”. Ma on celu wspieranie rodzin z osobami niepeł-
nosprawnymi. Nowe zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakła-
dają, że niepełnosprawni opuszczający warsztaty terapii zaję-
ciowej będą mogli zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia 
udzielanego w warsztacie – ma to być nie mniej niż 5 godzin 
miesięcznie. Nowelizacja zakłada także wydłużenie dla rodzi-
ców z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego.

Rekordowo niskie bezrobocie

Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecz-

nej wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu wynio-

sła 6,3 proc. To o 0,3 proc. mniej niż w marcu. Spa-

dek odnotowano we wszystkich województwach, 

w tym aż o 0,7 proc. w warmińsko-mazurskim, 

czyli tam, gdzie bezrobocie nadal jest najwyższe 

i wynosi 11,1 proc. Dla porównania, w ubiegłym 

roku stopa bezrobocia kształtowała się na pozio-

mie 7,6 proc.

Posłowie i senatorowie zarobią mniej

W miniony czwartek Sejm RP uchwalił nowe przepi-
sy, które przewidują obniżenie zarobków parlamen-
tarzystów o 20 proc. Na niezmienionym poziomie 
pozostanie dieta parlamentarna. To środki na po-
krycie kosztów związanych z wydatkami poniesiony-
mi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie 
kraju. Ma ona wynosić 25 procent wynagrodzenia 
podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie prze-
pisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku 
z tytułu wysługi lat.

Sprawdź miejsce w kolejce 
do sanatorium 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie: www.skierowania.nfz.gov.pl oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wy-jazdu. Jednocześnie NFZ informuje, że nie wysyła tego rodzaju informacji za pomocą SMS-ów i wiadomości mailowych. Korzy-stanie z podanej powyżej przeglądarki jest bezpłatne.

„Biała sobota dla lekarzy”

W sobotę 19 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizuje 
pierwszą „Białą sobotę dla lekarzy”. We wszystkich placówkach 
ZUS-u w kraju lekarze będą mogli tego dnia założyć pro� l na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS, który jest niezbędny do wysta-
wiania e-zwolnień. Otrzymają również specjalny elektroniczny cer-
ty� kat do podpisywania e-ZLA. Dodatkowo każdy z lekarzy będzie 
mógł osobiście przetestować system wystawiania elektronicznych 
zwolnień.

E-dowody coraz bliżej

Do konsultacji międzyresortowych tra� ł pro-
jekt zmian w prawie, które umożliwią wpro-
wadzenie elektronicznych dowodów osobi-
stych. E-dowód, tak jak dokument papierowy, 
będzie potwierdzał tożsamość i uprawniał do 
przekraczania granic niektórych państw. Nowe 
dowody mają być wydawane od marca 2019 
roku, ale nie będzie konieczności wymiany do-
tychczasowych dokumentów – pozostaną one 
ważne. 

Jazda bez dowodu rejestracyjnego  

W ubiegłym tygodniu Senat RP bez poprawek przyjął ustawę, dzię-
ki której kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dowodu reje-
stracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC. Ma to być możliwe po uru-
chomieniu odpowiedniej bazy danych, bo to w niej policjanci sprawdzą 
wszystkie potrzebne informacje. Papierowy dowód rejestracyjny trzeba 
będzie jednak przedstawiać w stacji kontroli pojazdów. Teraz ustawa tra�  
do prezydenta. Jeśli zostanie podpisana, wejdzie w życie 4 czerwca.
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Łagodniej dla niektórych
DOPŁATY  Dywersyfikacja upraw była i jest dość irytującym obowiązkiem dla rolników. Właśnie wydano 
rozporządzenie łagodzące tę kwestię

O G Ł O S Z E N I E

W ubiegłym roku po żniwach 
nastąpił długotrwały okres desz-
czowy. Wielu rolników miało pro-
blemy ze sprzątnięciem z pól bu-
raków i kukurydzy. Innym pogoda 
przeszkodziła w siewie ozimin lub 
je zniszczyła. Szef resortu rolnictwa 
zwrócił się do Komisji Europejskiej, 
by ta umożliwiła w tym roku od-
stępstwo od zasady dywersyfikacji. 

Będą z tego mogli skorzystać rolni-
cy,  u których co najmniej 30 proc. 
całkowitej powierzchni ozimin 
zostało utracone w wyniku ulew-
nych deszczy. Druga kategoria to 
gospodarze, u których co najmniej 
30 proc. całkowitej powierzchni 
upraw nie mogło być przeznaczo-
ne pod zasiew ozimin. W takim 
przypadku rolnicy posiadający od 

10 do 30 ha gruntów ornych w 2018 
roku będą zwolnieni z obowiązku 
prowadzenia dwóch upraw. Nato-
miast rolnicy posiadający powyżej 
30 ha gruntów ornych (do 150 ha) 
będą zobowiązani do posiadania 
2 (a nie 3) upraw.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Uprawa

Powrót do tradycji
Szukając swojego miejsca w rolnictwie, część farme-
rów zdecydowała się na ekologiczną uprawę starych 
odmian pszenicy. Biznes nie jest prosty, ponieważ nie 
są one tak wydajne, jak współczesne.

Najpopularniejsze odmia-
ny pszenicy to płaskurka, orkisz 
i samopsza. Podstawowa różnica, 
w porównaniu ze współczesnymi 
krewniakami, jest taka, że ziar-
na płaskurki czy samopszy po 
wymłóceniu są wciąż oplewione. 
Dodatkowo produkty wykona-
ne ze starych odmian smakują 

inaczej i mają nieco ciemniejszy 
wygląd. Najłatwiej zobaczyć to 
na przykładzie makaronów. Zda-
niem zwolenników, orkisz czy 
płaskurka są o wiele zdrowsze niż 
współczesne pszenice. Nawet ple-
wy mają korzystnie oddziaływać 
na organizm. 

Pierwsi polscy rolnicy uprawę 

starych odmian pszenicy rozpo-
częli jeszcze w latach 80. Niestety, 
od tamtego czasu nie doczekali-
śmy się polskich odmian. Musimy 
posiłkować się tymi stworzonymi 
w Niemczech. Technologia upra-
wy nieco różni się od współcze-
snej. Wiosną wykonuje się dwu-
krotne bronowanie na krzyż. 
Przed bronowaniem należy wsiać 
jeszcze koniczynę lub seradelę. 
Inaczej wyglądają również usta-
wienia kombajnu. Wszystko po 
to, by przez sita mogły wpadać 
oplewione nasiona. Aby wydobyć 
ziarno z plew, stosuje się bukow-
niki do koniczyny. Zamiast trady-
cyjnego sita, używa się siatki sta-
lowej o oczkach ok. 5 mm. 

(pw)

Sadownictwo

Chcą uczciwości
Ograniczenie masowego importu warzyw i owoców 
z zagranicy - to postulat sadowników, którzy 9 maja 
rozpoczęli protest w zachodnich województwach 
kraju. Czy rzeczywiście jest aż tak źle?

Oburzenie rolników budzi 
fakt, że na półkach wielu skle-
pów znajdziemy wyłącznie wa-
rzywa i owoce sprowadzane z za-
granicy. Tymczasem produkty 

z polskich gospodarstw czekają 
w chłodniach. Zdaniem sadow-
ników, importowany towar nie 
jest kontrolowany, a jego jakość 
jest wątpliwa. Kolejny zarzut to 

znakowanie produktów w sklepie 
jako polskie, podczas gdy ich po-
chodzenie jest inne. 

Rolnicy chcieliby także wpro-
wadzenia cen minimalnych, które 
ograniczyłyby skalę różnicy cen 
w skupie i w sklepie. Obecnie na 
niektórych warzywach różnica 
wynosi nawet 1000 proc.! 

Póki co, wiadomo już, że 
ziemniaki sprzedawane w Polsce 
będą musiały posiadać widocz-
ne oznaczenie kraju pochodze-
nia. Rząd chce także podwyższyć 
kary za nieprzestrzeganie wyma-
gań dotyczących jakości owoców 
i warzyw. Na przepakowywanie 
produktów w polskie opakowania 
rady, niestety, nie ma. 

(pw)

Chorobowy 
po staremu
Podczas dłuższej choroby rolnik może liczyć na zasi-
łek. Niestety, nie jest on zbyt wysoki. Samorząd rol-
niczy liczy na jego podwyższenie. 

Finanse

Obecnie, jeśli rolnik jest 
niezdolny do pracy dłużej niż 30 
dni, dostaje zasiłek chorobowy. 
Może być od wypłacany nie dłu-
żej niż przez 180 dni. Później ist-
nieje opcja przedłużenia o dal-
sze 360 dni. Zgodnie z prawem, 
zasiłek wynosi 10 zł za każdy 
dzień czasowej niezdolności do 
pracy trwającej nieprzerwanie 
co najmniej 30 dni. Mimo że jest 
to śmieszna stawka, wypłaty ta-
kich zasiłków stanowią wielkie 
obciążenie dla ubezpieczyciela. 
System musi się samofinanso-
wać. Tyle pieniędzy, ile wpłynie 
ze składek rolniczych, może być 
wydane – w ten sposób kwestię 

ewentualnego podwyższenia za-
siłku chorobowego komentuje 
ministerstwo rolnictwa. Resort 
podnosi, że składka na ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie nie była podno-
szona od 2011 roku i wynosi 42 zł 
miesięcznie. 

Jedyne, co może pocieszyć 
rolników, to obietnica podwyż-
szenia jednorazowego odszko-
dowania z tytułu wypadku przy 
pracy rolniczej z 700 do 809 zł 
za każdy procent stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu. 

(pw)
fot. ilustracyjne

Prawo

Szkolenia ruszają
Ważne informacje dla sołtysów oraz rolników, któ-
rzy mają problem ze stratami powodowanymi przez 
dzikie zwierzęta. Właśnie rozpoczęły się pilotażowe 
szkolenia z szacowania szkód łowieckich, a niedługo 
kursy ruszą w całym kraju. 

Niebawem w całym kraju 
ma odbyć się 79 szkoleń z zakre-
su szacowania szkód łowieckich. 
Informacje o terminach zostaną 
przekazane gminom. Na kursy bę-
dzie można rejestrować się przez 
internet. Miejsca zagwarantowane 

będą dla sołtysów i urzędników 
gminnych. Niezależnie od szkoleń 
prowadzonych przez Ośrodek Roz-
wojowo-Wdrożeniowy w Bedoniu, 
w nadleśnictwach prowadzone 
będą lokalne szkolenia dla przed-
stawicieli gmin, przedstawicieli 

organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gmin, kół łowieckich 
i izb rolniczych. 

Jeśli ktoś nie ma czasu jeździć 
na szkolenia, wówczas pozostaje 
samokształcenie. Na platformie 
internetowej Lasów Państwowych 
niebawem pojawi się taka opcja. 
Na portalu youtube przedstawicie-
le lasów mają publikować filmy in-
struktażowe dotyczące szacowania 
strat. Zachęcamy do odwiedzenia 
strony www.lasy.gov.pl, gdzie za-
mieszczono m.in. wzór protokołu 
oględzin, procedurę szacowania 
szkód, najczęściej zadawane pyta-
nia i odpowiedzi na nie oraz inne 
ciekawe informacje. 

(pw)
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Kilka pytań o... najem
ADWOKAT RADZI  W tym numerze omawiamy kwestię moż-
liwości wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego 
po śmierci najemcy

R E K L A M A

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kancela-
rię Adwokacką w Wąbrzeźnie (uli-
ca Wolności 4, tel. 663-018-891), 
w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa.

– Kto może wstąpić w sto-
sunek najmu lokalu po śmierci 
najemcy?

– Małżonek, dzieci, inne oso-
by, jeżeli najemca zobowiązany 
był na te osoby płacić alimenty 
oraz osoba, która pozostawała 
we wspólnym pożyciu z najemcą 
do chwili śmierci.

– O jakie lokale chodzi?
– Poza lokalami socjalnymi, 

wstąpić w stosunek najmu można 
w odniesieniu do wszelkich lokali 
mieszkalnych, w tym lokali zakła-
dowych, komunalnych, skarbo-
wych i spółdzielczych oraz pozo-
stających w zasobach towarzystw 
budownictwa społecznego, przy 
czym w tym ostatnim przypadku 
należy spełnić jeszcze dodatkowe 
warunki wskazane w ustawie. 

– Co oznacza stwierdzenie 
„osoba pozostająca we wspól-
nym pożyciu”?

– Jest to osoba, która jest 
połączona z najemcą więzią uczu-
ciową, fizyczną i gospodarczą. 

Chodzi o osoby, które pozostają 
w nieformalnym związku, ale żyją 
jak małżonkowie. Dotyczy to za-
równo związku kobiety i mężczy-
zny, jak i dwóch kobiet czy dwóch 
mężczyzn. Należy udowodnić, 
że pożycie to faktycznie miało 
miejsce, najlepiej powołać na tę 
okoliczność świadków - sąsiadów, 
którzy potwierdzą, że osoba ta 
faktycznie mieszkała w tym loka-
lu, robiła zakupy, odbierała pocz-
tę, wynosiła śmieci etc.

– Jak długo należało miesz-
kać z najemcą, by móc starać się 
o przepisanie mieszkania?

– Okres ten nie został ściśle 
określony. Jeżeli będziemy w sta-
nie udowodnić, że faktycznie lo-
kal ten stał się naszym centrum 
życiowym, to może to być nawet 
krótki okres. Ważne, abyśmy udo-
wodnili, że zamieszkiwaliśmy ten 
lokal z zamiarem stałego pobytu 
i że w lokalu tym skupiało się na-
sze życie osobiste.

– Czy by starać się o taki lo-
kal należy być w nim wcześniej 
zameldowanym?

– Nie trzeba być zameldowa-
nym, by wstąpić w stosunek naj-
mu po śmierci najemcy.

– Ile kosztuje założenie ta-
kiej sprawy w sądzie?

– Opłata od pozwu o wstą-
pienie w stosunek najmu wynosi 
200 zł. Warto jednak przed zło-
żeniem pozwu skonsultować się 
z adwokatem, bo z doświadczenia 
wiem, że zwłaszcza gminy za-
wzięcie walczą o odzyskanie każ-
dego mieszkania.

– Do jakiego sądu należy 
złożyć pozew?

– Do sądu rejonowego wła-
ściwego dla miejsca położenia 
nieruchomości, w której znajduje 
się lokal, o który się staramy.  

– Co jeszcze powinien za-
wierać pozew?

– Pamiętać należy, że wstą-
pienie w stosunek najmu jest 
roszczeniem majątkowym, dla-
tego w pozwie trzeba wskazać 
wartość przedmiotu sporu. Jeżeli 
mamy umowę na czas oznaczony, 
będzie to suma czynszu za czas 
sporny, lecz nie więcej niż za rok. 
W przypadku umów zawartych 
na czas nieoznaczony, będzie to 
suma czynszu za trzy miesiące.

adw. Anna  
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

RODO – lepsza ochrona 
Twoich danych
RODO to reforma przede wszystkim proobywatelska. 
Każdy z obywateli dostaje ogrom nowych uprawnień. 
Wokół RODO narosło wiele mitów. Czas je obalić. 

Komunikat

RODO dla twojego dobra
25 maja 2018 roku we wszyst-

kich krajach należących do Unii 
Europejskiej zacznie być stoso-
wane Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO).

RODO obejmuje swoim za-
stosowaniem wszystkie pod-
mioty prywatne i publiczne, 
które przetwarzają dane osobo-
we i w praktyce większość pro-
cesów przetwarzania danych.

Lepsza ochrona twoich da-
nych to główny cel tych zmian. 
– RODO jest po to, by lepiej 
chronić obywateli. Nie należy 
się jej obawiać - mówi minister 
cyfryzacji Marek Zagórski. – Ce-
lem RODO jest przede wszyst-
kim chęć uwrażliwienia, że dane 
osobowe powinny być dobrze 
zabezpieczone.

Nie wierz w mity
Jak to więc jest z tymi no-

wymi, uciążliwymi obowiązkami 
dla przedsiębiorców?

– Mit. Mit, który wła-
śnie w tym momencie oba-
lamy. Przedsiębiorco, nie bój 
się RODO, dlatego bo RODO to 
obowiązki, które w dużej części 
obowiązują już dzisiaj. Dostają 
tylko nową, bardziej innowacyj-
ną wersję – tłumaczy Maciej Ka-
wecki, dyrektor Departamentu 
Zarządzania Danymi Minister-
stwa Cyfryzacji.  

Korzystaj 
z nowych uprawnień
– Od 25 maja będziesz mógł 

żądać usunięcia swoich danych 
osobowych. Od 25 maja będziesz 
mógł także żądać przekazania 
twoich danych innemu pod-
miotowi. Starasz się o kredyt, 
starasz się o ubezpieczenie, nie 
chce ci się wypełniać wniosków 
kredytowych? Prosisz, żeby tre-
ści twoich danych były przeka-
zane do wskazanego przez cie-
bie banku. Chcesz wiedzieć jakie 
dane na twój temat gromadził 
były pracodawca? Poproś go 
o wydanie kopii twoich danych 
– wymienia dyrektor Maciej 
Kawecki. – Każdy z was, każdy 
z obywateli, dzięki RODO dosta-
je ogrom nowych uprawnień. 
Uprawnień, z których musimy 
nauczyć się korzystać i musimy 
chcieć korzystać, w ten sposób 
chroniąc własną prywatność – 
dodaje Kawecki.

Aby ułatwić życie wszystkim, 
których dotyczą nowe przepisy, 
Ministerstwo Cyfryzacji przygo-
towało filmy informacyjne „Oto 
RODO”. Są one publikowane od 
8 maja dwa razy w tygodniu: we 
wtorki i w piątki. Gdzie można 
je obejrzeć? Na stronie inter-
netowej www.gov.pl/cyfryzacja 
oraz w mediach społecznościo-
wych resortu. 

Ministerstwo Cyfryzacji
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 Lipno
 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 

lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza rozpo-
cznie 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
 W dniach 17-20 maja do Szafarni przyjadą młodzi artyści, którzy wezmą 

udział w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopi-
na. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Wydarzenie jest skierowane do dzieci 
i młodzieży. Podczas czterodniowego konkursu w Ośrodku Chopinowskim 
zaprezentuje się ponad pięćdziesięciu młodych pianistów z całego świata. Zostaną 
oni podzieleni na trzy kategorie wiekowe: do 10 lat, do 13 lat oraz do 16 lat. 
Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie 
prof. Andrzej Jasiński. W czwartek 17 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni 
od 9.10 ruszy część konkursowa, która potrwa przez trzy dni i będzie bezpłatna dla 
publiczności. Zwycięzca w pierwszej grupie wiekowej otrzyma nagrodę finansową 
w wysokości 1500 euro. W pozostałych kategoriach główna nagroda wyniesie po 
2000 euro.

 Wąbrzeźno
 25 maja o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta zostanie 

wystawa plastyczna pod tytułem ,,Jedzie pociąg z daleka”. Autorem ekspozycji 
jest Bartek Pastuszak. Artysta jest podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Wąbrzeźnie. Wstęp wolny. 

 WDK zaprasza 11 czerwca o godz. 18.00 najmłodszych i nieco starszych 
na niesamowite i pełne zaskakujących zdarzeń spotkanie z iluzjonistą Apollino. 
Bilety w cenie 10 zł/ os. do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-
16.00.

 5 czerwca w godz. 9.00-17.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest „Jarmark 
staroci”. Oprócz opcji zakupu różnorodnych bibelotów, można będzie usłyszeć 
ciekawe historie związane z prezentowanymi eksponatami. 

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

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

 Rypin
 28 maja z okazji Dnia Dziecka w sali sesyjnej Urzędu Miasta Rypin, MPBP 

zorganizuje spektakl teatralny „Na tropie afery – gdzie podziały się litery?!” w wyko-
naniu Teatru Maska z Krakowa (dla dzieci z rypińskich placówek oświatowych).

 29 maja o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie 
Klubu Filozoficznego działającego przy książnicy. Wstęp wolny. 

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

 Brodnica
 Już po raz trzynasty w Brodnickim Domu Kultury gościć będą amatorskie 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Spotkanie z generałem
LITERATURA  We wtorek 22 maja o 17.00 w sali sesyjnej ry-
pińskiego magistratu gen. Bogusław Pacek opowie o książce 
„Wojna hybrydowa na Ukrainie”

Bogusław Pacek to profesor 
zwyczajny nauk społecznych, 
generał dywizji w stanie spo-
czynku, absolwent Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Był m.in. komen-
dantem głównym żandarmerii 
wojskowej, zastępcą dowódcy 
operacji wojskowej Unii Euro-
pejskiej w Czadzie i Republice 
Środkowoafrykańskiej, asysten-
tem szefa sztabu generalnego 
– generała Franciszka Gągo-
ra ds. Wojsk Lądowych i Wojsk 
Specjalnych, doradcą ministrów 
obrony narodowej: Bogdana Kli-
cha i Tomasza Siemoniaka, rek-
torem-komendantem Akademii 

Obrony Narodowej i doradcą 
NATO ds. reformy edukacji woj-
skowej w Ukrainie. 

Gen. Pacek był także laure-
atem plebiscytu „Homo Popu-
laris” na najpopularniejszego 
Pomorzanina Roku 2015. Jest 
również „Honorowym Obywate-
lem Rypina”. 

– To prawda, że było mi dane 
otrzymać z rąk prezydentów 
Polski, ale i Francji ordery i me-
dale, które są dla mnie istotne, 
bo związane są z ważnymi dla 
mnie działaniami i przeżycia-
mi – mówił na łamach naszego 
tygodnika gen. Pacek. – Ale te, 

które traktuję 
w sposób szcze-
gólny i które 
są szczególnie 
bliskie mojemu 
sercu to tytu-
ły: „Honorowy 
Obywatel Ry-
pina” i „Homo 
Popularis” zie-
mi pomorskiej. 
Pierwszy, bo 
to właśnie Ry-
pin, rypińskie 
szkoły, dom 
kultury i ko-
ściół św. Trójcy, 
poza rodziną, 
ukształtowały 
mnie w naj-
większym stop-
niu. Wszędzie 
gdzie jestem, 
mówię o Rypi-
nie, na bieżąco 
interesuję się 
każdą zmianą, 
kibicuję rypiń-
skim władzom. 
Lubię tu przy-
jeżdżać. Zaś 
„Homo Popu-
laris” ze wzglę-
dów oczy-
wistych jest 

powodem do dużej satysfakcji. 
Z Gdańskiem związany jestem 
od okresu studiów, tam też pra-
cowałem, a potem zacząłem za-
wodową służbę wojskową. Głos 
społeczeństwa jest dla mnie 
bardzo ważny.

W 2015 roku Stowarzyszenie 
Wspierania Bezpieczeństwa Na-
rodowego nadało mu tytuł Li-
dera Bezpieczeństwa. Bogusław 
Pacek to także autor 20 mono-
grafii i ponad 200 artykułów 
o tematyce związanej z bezpie-
czeństwem. 

(ToB)
fot. MPBP

Kino

Gwiazdy w Nawojce
Od 25 do 27 maja w Lipnie odbędzie się festiwal filmo-
wy poświęcony Poli Negri. To 12. edycja. W tym roku 
statuetki „Politki” odbiorą: Joanna Kulig, Magdalena 
Lamparska i Marcin Dorociński.

Pola Negri, urodzona w Lip-
nie, była w XX wieku gwiazdą kina 
niemego. W 1917 roku wyjechała 
do Berlina, występowała u M. 
Reinhardta. Zagrała w takich fil-
mach jak: „Oczy Mumii Ma” czy 
„Carmen”. W latach 20. była już 
gwiazdą Hollywood. 

Kilkanaście lat temu lipnow-
scy społecznicy postanowili upa-
miętnić Polę, organizując Przegląd 
Twórczości Filmowej „Pola i inni”. 
Co roku do Lipna przyjeżdżają 
czołowi przedstawiciele rodzimej 
kinematografii, organizowane są 
panele dyskusyjne i seanse. 

Stałym punktem lipnowskie-
go festiwalu jest gala wręczenia 
nagród – „Politek” dla aktorów, 
którzy osiągają sukcesy i uczest-
niczą w zagranicznych produk-
cjach. W poprzednich edycjach 
ten zaszczyt spotkał m.in. Mag-
dalenę Boczarską, Piotra Adam-
czyka, Daniela Olbrychskiego czy 
Andrzeja Seweryna. Tym razem 
nagrody odbiorą: Marcin Doro-
ciński, Joanna Kulig i Magdalena 
Lamparska. 

Szczegółowy program 12. 
Przeglądu Twórczości Filmowej 
„Pola i inni” już w kolejnym wy-
daniu naszego tygodnika.

(ToB)





Czwartek, 17 maja 2018

10:10 Klan

06:25 Elif odc. 244 - serial  
07:20 Komisariat odc. 3 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
10:10 Klan odc. 3310  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 3 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes   
12:25 Agropogoda  
12:30 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
12:45 Harry i Meghan: nowoczesne 
 love story - dokumentalny  
13:50 Elif odc. 245 - serial 
14:50 Korona królów odc. 80 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 3 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3311 
18:30 Korona królów odc. 81 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 11 
23:50 Ocaleni odc. 7 
00:50 Wojskopolskie.pl Magazyn

05:20 Ukryta prawda odc. 229 - serial 

06:25 Szpital odc. 316 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 35 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 36 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 490 - serial 

14:55 Szpital odc. 317 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 592 - serial 

20:00 Mała Miss - komediodramat 

22:10 Lucyfer odc. 12 s. 2 - serial 

23:10 American Horror Story: Asylum 

 odc. 12 s. 2 - serial 

00:10 Władza - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 92 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 2 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 80 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 164 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 178 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji 

 odc. 165 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 134 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 135 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 200 - serial 

21:05 Zabójcza gra - sensacyjny 

23:20 Na linii wroga - wojenny

06:00 To moje życie! odc. 291 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 58 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 35 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 36 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 American Pie: wesele - komedia 
21:55 Wieczny student - komedia 
23:55 Pozew o miłość - komedia

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 Dezerterzy 

 odc. 80, - publicystyczne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Dracula - horror  

11:00 Syzyfowe prace 

 odc. 4 - serial 

12:05 Syzyfowe prace 

 odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:20 Awantura o Basię - dla dzieci 

15:20 Józia - obyczajowy 

16:30 Chuligan literacki 

 odc. 80, - publicystyczne 

17:00 Engagement - obyczajowy 

18:05 Rzecz Polska  

18:25 Sztuka znikania - dokumentalny 

19:20 Mój atak serca - krótkometrażowy 

19:40 Informacje kulturalne  

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 49,  

20:05 Mały wielki człowiek - western 

22:35 Scena klasyczna odc. 20 

 - recital 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 138 

23:35 Przeżyć: Metoda Houellebecqa 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 565 - felieton 
06:55 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 90 
08:35 Ukryte skarby odc. 6 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 15 - serial 
09:40 Korona królów odc. 16 - serial 
10:10 Jak było? odc. 10 
 - publicystyczne 
10:50 Flesz historii Magazyn 
11:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 3 - dokumentalny  
11:40 Kryptonim „Orędownicy” 
 Studencki Komitet Solidarności 
 - dokumentalny 
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:45 Sensacje XX wieku odc. 128  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 129  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 38 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 3 - serial  
16:20 Tońko, czyli legenda o ostatnim 
 baciarze - dokumentalny  
17:20 Taśmy bezpieki odc. 50 
 - dokumentalny 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 2 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 166 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 167 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:30 Korona królów odc. 17 - serial 
22:05 Korona królów odc. 18 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 20 
23:20 Żołnierskie dni - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:20 Święty Franciszek i brat Bernard 
 - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 11, - dokumentalny 
13:45 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii   
13:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:00 Święta Barbara - dramat  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Porady medyczne 
 Bonifratrów Magazyn  
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”
17:05 Don Hoppe - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:30 Superksięga odc. 10 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 3 
22:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:45 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 11 s. 1 
07:20 Na sygnale odc. 58 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4654  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 57 
11:25 Rodzinka.pl odc. 85 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 135 - serial 
14:00 Sekrety budapesztańskich jaskiń 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 9 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 59 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 4 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 10 - serial 
22:40 Za marzenia odc. 10 - serial 
23:40 Młoda i piękna - dramat 
01:25 American Pie - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2251 

10:55 Ukryta prawda odc. 915 - serial  

12:00 Szkoła odc. 567 - serial  

13:00 19+ odc. 268 - serial  

13:30 Szpital odc. 804 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 568 - serial  

16:30 19+ odc. 269 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 916 - serial  

18:00 Szpital odc. 805 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5313 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2681 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 167,  

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17  

22:30 Nigdy w życiu! - - komedia 

00:45 Krucjata Bourne’a - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 682 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 465 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 466 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 37 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 810 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 161 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 727 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2693 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 773 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3634 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 235 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 225 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2694 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 201 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 118 
21:10 Przyjaciółki odc. 134 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 9 
23:30 Błękitna laguna: Przebudzenie 
 - przygodowy

22:10 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:30 Chuligan literacki 13:45 Sensacje XX wieku

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

Po kilkunastu latach pożycia mąż oznajmia 
Judycie Kozłowskiej, że odchodzi do innej. Kobieta 
zaczyna życie od nowa. Musi się uporać nie tylko z 
upokorzeniem, ale i z problemami fi nansowymi.

Trwają przygotowania do ślubu Jima i Michelle. 
Narzeczeni nie mogą liczyć na wsparcie przyjaciół, 
którzy myślą tylko o wieczorze kawalerskim. Na 
domiar złego rywalizują o względy druhny panny 
młodej.

„American Pie: wesele”
(2003r.) TV Puls 20:00

„Nigdy w życiu!”
(2004r.) TVN 22:30



Piątek, 18 maja 2018

17:55 Leśniczówka

06:25 Elif odc. 245 - serial  
07:20 Komisariat odc. 4 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial  
10:10 Klan odc. 3311  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 4 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 3 
12:50 24 godziny na równiku 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 246 - serial 
14:45 Korona królów odc. 81 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 4 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 23 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 24 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33
21:30 Big Music Quiz odc. 11,  
21:30 Big Music Quiz odc. 11,  
22:45 Korzenie odc. 8 - miniserial

05:20 Ukryta prawda odc. 230 - serial 

06:25 Szpital odc. 317 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 36 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 592 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 37 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 491 - serial 

14:55 Szpital odc. 318 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 593 - serial 

20:00 Klejnot Nilu - przygodowy 

22:15 Strefa zrzutu - sensacyjny 

00:25 Strzelec odc. 7 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 93 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 10 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 11 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

13:00 Galileo odc. 684 

14:00 Galileo odc. 685 

15:00 Detektywi w akcji 

 odc. 166 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 136 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 137 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 419 - serial 

20:00 Podróż do piekła Horror 

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 197 - serial 

22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 198 - serial 

23:55 Strażnik pokoju - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 292 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 59 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 36 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 37 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Mściciel - sensacyjny 
21:50 Zabójczy cel  - thriller 
23:45 Patrol - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:20 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
08:25 Jak co dzień... - krótkometrażowy 
08:35 Uwertura - krótkometrażowy 
08:45 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
08:50 Urząd - krótkometrażowy 
08:55 Jutro. 31 kwietnia - 1 maja 1970 
 - krótkometrażowy 
09:00 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
09:05 Absolutorium - krótkometrażowy 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Engagement - obyczajowy 
11:00 Syzyfowe prace odc. 6 - serial 
12:10 Stara baśń. Kiedy słońce 
 było bogiem odc. 1 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:25 Wratislavia Cantans 2008 
 - koncert 
14:25 Docent H. - obyczajowy 
15:00 Pegaz odc. 73 kulturalny 
16:05 Fachowiec - dramat 
18:10 Kraina duchów, świat oczami 
 plemienia Ju’Hoansi 
 - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 97,  
20:05 Świadek oskarżenia - kryminalny 
22:05 Tygodnik kulturalny 
22:55 Dziennik fi lozofa odc. 139

06:50 Był taki dzień odc. 566 - - felieton 
07:00 Tońko, czyli legenda o ostatnim 
 baciarze - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 91 
08:40 Ukryte skarby odc. 7 - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 17 - serial  
09:40 Korona królów odc. 18 - serial  
10:15 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 13 - serial  
10:40 Podróże z historią odc. 38 
11:15 Taśmy bezpieki odc. 50 
 - dokumentalny 
11:50  kontrolowana z Sylwestrem 
 Chęcińskim - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 166  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 167  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial 
15:20 Opowieść o Indiach odc. 3, 
 - dokumentalny  
16:25 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - dokumentalny 
17:25 Dziedzictwo zatrzymane 
 w pocztówce - reportaż 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 185 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 186 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38 - reportaż 
20:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
21:35 Korona królów odc. 19 - serial 
22:10 Korona królów odc. 20 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 100 
23:20 Generał Anders i jego armia 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 10 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 Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 7 - serial 
11:50 Jan Paweł II (1978-2005) 
 - dokumentalny 
12:00 Eucharystia w II rocznicę 
 konsekracji sanktuarium NMP 
 GNE i Św. JPII w Toruniu  
14:00 Kaplica Pamięci Reportaż 
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 Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 9 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 3 
 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczne  
19:30 Latający dom  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Głos serca odc. 14 - serial 
22:40 Jan Paweł II i prymas Stefan 
 kardynał Wyszyński 
 - dokumentalny

06:00 Za marzenia odc. 10 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 9 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 59 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4655  
11:00 Panorama  
11:10 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 58 
11:25 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 136 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 150, - publicystyczne 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 8, - poradnikowy 
14:55 Za marzenia odc. 10 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 10 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 60 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 236 s. 12 
 - serial 
22:25 La La Poland odc. 4,  
23:20 Iskander odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2252 

10:55 Ukryta prawda odc. 916 - serial  

12:00 Szkoła odc. 568 - serial  

13:00 19+ odc. 269 - serial  

13:30 Szpital odc. 805 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 569 - serial  

16:30 19+ odc. 270 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 917 

 - serial  

18:00 Szpital odc. 806 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5314 reporterów 

20:00 Transformers - science fi ction 

23:00 Zimne światło dnia - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 683 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 467 - serial 
09:30 SuperPies odc. 11, - poradnikowy  
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 38 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 811 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 162 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 728 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2694 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 774 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3635 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 236 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 226 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2695 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:40 Sopot przed Festiwalem  
20:10 Seksmisja - komedia 
22:45 Szklana pułapka III - sensacyjny 
01:40 Prześladowca III 
 odc. 3 s. 1 - thriller

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:05 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Dwie walczące ze sobą rasy inteligentnych robotów 
wysyłają na Ziemię swoich przedstawicieli. Ci 
mają przechwycić zaginione przed wiekami 
źródło mocy i zapewnić zwycięstwo jednej ze 
stron konfl iktu.

W sierpniu 1991 roku dwaj śmiałkowie, Maks 
i Albert, dobrowolnie poddają się hibernacji. Budzą 
się w 2044 r. jako jedyni przedstawiciele rodzaju 
męskiego, który wyginął.

„Transformers”
(2007r.) TVN 20:00

„Seksmisja”
(1983r.) Polsat 20:10



Sobota, 19 maja 2018

17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera   
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 40 - serial 
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:10 Studio Raban odc. 30 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 33
 - poradnikowy 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 69 
10:30 Spis treści - rozmowy z Andrzejem 
Doboszem odc. 7 - publicystyczne 
10:40 Trzecia połowa odc. 9 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33,   
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 183 kulinarny 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 - serial wojenny  
15:55 Korona królów odc. 78 - serial  
16:25 Korona królów odc. 79 - serial  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 6,  
18:55 Orły Nawałki odc. 6 - serial 
19:30 Wiadomości  
19:53 Pogoda  
19:55 Bayern Monachium - Eintracht 
 Frankfurt  - piłka nożna  
20:50 Bayern Monachium - Eintracht 
 Frankfurt  - piłka nożna  
22:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
22:45 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne  
23:00 Życzenie śmierci V - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda odc. 231 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 40 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 41 - serial 

09:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 4 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

13:50 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

14:50 Książę i ja III: Królewski miesiąc 

 miodowy - komedia 

16:45 Podróż przedślubna - - komedia 

19:00 Lemur zwany Rollo - komedia 

21:00 Ocean’s 13 - komedia kryminalna 

23:40 Kobieta na topie - - komedia 

06:00 Interwencja Magazyn reporterów 
06:20 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 43 - serial 
06:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 44 - serial 
07:20 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 45 - serial 
07:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 46 - serial 
08:20 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 
08:50 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 
09:25 Skrzaty - animowany 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 416 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 417 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 179 policyjny 
15:00 Mali agenci 
 - komedia sensacyjna 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 418 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial 
19:00 Galileo odc. 686 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 17 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 199 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 200 - serial 
23:10 Chappie - sensacyjny

06:00 Skorpion odc. 14 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 59 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 21 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 22 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 42 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 43 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 44 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

13:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

14:35 Księga dżungli. Opowieść 

 Mowgliego - przygodowy 

16:00 Zabójcza - sensacyjny 

18:00 Elektra - sensacyjny 

20:00 Mechanik: Prawo zemsty 

 - sensacyjny 

21:50 Arena  - thriller 

23:45 American Pie: wesele - komedia

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 23 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 4 

09:50 Odyseja fi lmowa odc. 12 - serial 

11:10 Hannah Arendt - biografi czny 

13:10 Żeniac - komedia 

14:35 Blok. Literatura odc. 5, 

 - dokumentalny 

15:35 SpringBreak Festiwal 2018 

 - reportaż 

16:10 Filmy Billy’ego Wildera 

 odc. 2 fi lmowy 

16:20 Pół żartem, pół serio - komedia 

18:25 Dranie w kinie odc. 29 

19:00 Legendy rocka odc. 60 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 61 - serial 

20:00 Ali - biografi czny 

22:40 Albo Inaczej  - koncert 

23:55 Lokis. Rękopis profesora 

 Wittembacha Horror 

01:45 Ali - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 567 - felieton 
07:00 Maryla - dokumentalny 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 11 
08:25 Podwodna Polska 
 odc. 31 - reportaż 
09:00 Sposób na Alcybiadesa odc. 1 
 - serial młodzieżowy 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 174 kulinarny  
10:40 Wielki test. Giganci ducha Quiz 
12:00 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 5 
12:35 Złoto Jukonu odc. 2 - serial 
13:35 Szerokie tory odc. 119 
14:15 Wielka gra odc. 130,  
15:40 Spór o historię odc. 178 
16:20 Chłopski Skarga - dokumentalny 
17:20 Marzyciele odc. 3 - reportaż 
17:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial 
18:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2, - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 12 
20:30 Ekstradycja odc. 5 s. 3 - serial 
21:40 Feliks Selmanowicz ps. 
 Zagończyk - dokumentalny 
22:30 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Santkuarium Maryi Matki Słowa 
 w Kibeho w Rwandzie 
 - dokumentalny 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczne  
12:50 Porady medyczne 
 Bonifratrów Magazyn  
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 14 - serial  
14:40 Kaplica Pamięci Reportaż  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 18 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Festiwal Seniorów przy 
 Sanktuarium NMP Gwiazdy 
 Nowej Ewangelizacji 
 i Św. Jana Pawła II w Toruniu   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Brat naszego Boga 
 - spektakll teatralny 

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 190 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1862 - serial 
07:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1863 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 69 
10:50 Pogoda - fl esz Pogoda 
10:55 M jak miłość odc. 1372 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1373 - serial 
12:50 Przeprowadzki zwierząt 
 odc. 1, - dokumentalny 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XXI Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2015 
 odc. 1 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 19 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 24,  
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 137 - quiz 
21:35 Riviera odc. 10 - serial 
22:25 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 4 - serial 
00:00 Nieuchwytni - sensacyjny

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 5  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1076 

11:00 Na Wspólnej odc. 2678 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2679 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2680 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2681 - serial  

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

13:50 MasterChef Junior odc. 10 s. 3,   

15:20 Efekt domina odc. 2 s. 5 

15:55 Kopciuszek: roztańczona historia 

 - komedia muzyczna 

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 10 s. 2 kulinarny  

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5315 reporterów 

20:00 Poznaj mojego tatę - komedia 

22:15 To skomplikowane - komedia 

00:50 Noc oczyszczenia 

 - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:00 Księżniczka i żaba - animowany 

09:10 My3 odc. 47- dla dzieci i młodzieży 

09:40 My3 odc. 48- dla dzieci i młodzieży 

10:10 Ewa gotuje odc. 334 kulinarny 

10:40 Nasz nowy dom odc. 79 

11:40 Wyjdź za mnie odc. 9  

12:40 Jaś Fasola odc. 9 - serial 

13:10 Jaś Fasola odc. 11 - serial 

13:45 Mój przyjaciel Hachiko - dramat 

15:45 Kabaret na żywo odc. 40 - kabaret  

17:45 SuperPies odc. 12, - poradnikowy 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 69 dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 61 - 

serial 

20:05 Epoka lodowcowa III - Era 

dinozaurów - animowany 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 87,  

00:20 Dziecko Rosemary - miniserial

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

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

Sid zostaje przybranym ojcem małych tyranozaurów. 
Wkrótce jednak pojawia się ich matka, która porywa 
leniwca. Przyjaciele ruszają mu na pomoc i trafi ają 
do krainy zamieszkanej przez dinozaury.

Biznesmen o sadystycznych skłonnościach 
zbudował imperium z gladiatorami walczącymi 
na śmierć i życie. Jego najnowszy wojownik to 
strażak David Lord, porwany, uwięziony i skazany 
na walkę o życie.

„Arena”
(2011r.) TV Puls 20:50

„Epoka lodowcowa III 
- Era dinozaurów”

(2013r.) Polsat 22:00



Niedziela, 20 maja 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3311  
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 662 
09:45 Gen innowacyjności odc. 6 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 41 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 23 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 24 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 6 
11:50 Między ziemią a niebem  
12:00 Regina Coeli  
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne 
13:00 Błękitna Planeta II 
 odc. 3 s. 1 - serial 
14:05 Sonda 2 odc. 85 
14:30 Droga do Rosji 
 odc. 10 piłkarski 
15:55 Korona królów odc. 80 - serial  
16:25 Korona królów odc. 81 - serial  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 11,  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 - serial wojenny 
21:05 Karol. Papież, który pozostał 
człowiekiem - biografi czny 
23:45 Od Opola do Opola odc. 6,   
00:35 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 45 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 46 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 48 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial 

09:00 Pup Star - komedia 

10:55 Galileo odc. 685 

11:55 Galileo odc. 686 

12:55 Mali agenci II: Wyspa marzeń 

 - przygodowy 

15:05 Zabójcze tornado - science fi ction 

16:55 Miesiąc miodowy w Las Vegas 

 - komedia 

19:00 Galileo odc. 687 

20:00 Legion Horror 

22:05 Mecenas Lena Barska 

 odc. 17 - serial 

23:05 Krew za krew - western 

01:25 Galileo: Tajemnicze historie odc. 9

06:00 Skorpion odc. 15 s. 2 - serial 
07:00 Przygody Merlina 
 odc. 2 s. 3 - serial 
07:55 Najśmieszniejsi odc. 11 - kabaret 
08:55 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 3 s. 5 - serial 
09:30 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 4 s. 5 - serial 
10:10 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 5 s. 5 - serial 
10:50 Wojciech Cejrowski. Boso 
 - Meksyk/Paragwaj odc. 7 
11:20 Wojciech Cejrowski. Boso 
 - Meksyk/Paragwaj odc. 8 
12:00 Wyznania małoletniej gwiazdy 
 - obyczajowy 
13:50 Najpiękniejsze baśnie braci 
 Grimm - fantastyczny 
15:05 Najpiękniejsze baśnie braci 
 Grimm - fantastyczny 
16:30 7 krasnoludków: Las to za mało! 
 Historia jeszcze prawdziwsza 
 - komedia 
18:25 Taxi III - komedia sensacyjna 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:00 Następny - sensacyjny 
23:55 Uwikłana odc. 11 - serial 
00:50 Z archiwum policji odc. 6 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 24 - serial 

09:05 Leonard Bernstein - Więcej niż 

 jedno życie - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 237, - publicystyczne 

10:40 Zezem odc. 2 - serial 

11:00 Syberiada polska - dramat

13:15 Chuligan literacki 

 odc. 81, - publicystyczne 

13:45 Nienasyceni 

 odc. 25, - publicystyczne 

14:20 Fidelio Opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 2 

17:15 Niedziela na czterech łapach 

 odc. 528,  

18:05 Pies na środku drogi 

 - obyczajowy 

18:55 Duże zwierzę - obyczajowy 

20:20 Jasminum - obyczajowy 

22:15 Scena alternatywna 

 odc. 59 - muzyczny 

22:50 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 237, - publicystyczne 

23:30 Mały lalkarz - dokumentalny 

00:30 Jazz & the Philharmonic  

 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 568 - felieton 
06:55 Jak powstali Skaldowie 
 - dokumentalny 
07:30 Podróże z historią odc. 38 s. 4 
08:10 Non possumus. Prymas Stefan 
 Wyszyński odc. 1, - dokumentalny 
09:15 Siedlisko odc. 9 - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 179 kulinarny 
10:45 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny 
11:50 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 
12:55 Afryka odc. 5 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 51 
14:35 Antek policmajster - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 131,  
17:20 Ex libris Magazyn 
17:45 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial 
18:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
19:45 Bo oszalałem dla niej - komedia 
21:40 Wielki test. Polacy stulecia 
 odc. 1 - quiz 
23:15 Śmieciarz odc. 1 - serial 
00:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny  
02:00 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczne  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
09:35 Jan Paweł II - animowany 
10:00 Msza św. z okazji Zesłania 
 Ducha Świętego z Watykanu  
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial 
14:00 Psalmy Józefa  - koncert  
15:30 Promień z Fatimy Reportaż 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10  - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Retrospekcja - publicystyczne  
19:30 Moja katolicka rodzina  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 8 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn

05:35 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:40 Droga do Rosji odc. 9 piłkarski 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 137 - quiz 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 235 s. 12 - serial 
15:45 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
16:15 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
17:10 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 9, - poradnikowy 
17:40 Panorama  
17:45 LOTTO Ekstraklasa  
 - piłka nożna  
17:50 LOTTO Ekstraklasa 
 - piłka nożna  
20:45 Nieuchwytni - sensacyjny 
22:30 Świetliki w ogrodzie - dramat 
00:20 Bilet na Księżyc - komedia

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1077 

11:00 Co za tydzień odc. 850 

11:50 Iron Majdan odc. 10,   

12:50 Diagnoza odc. 13 s. 2 - serial  

13:50 Druga szansa 

 odc. 10 s. 5 - serial  

14:50 Transformers 

 - science fi ction  

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 6  

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5316 reporterów 

20:00 Zapowiedź  - thriller 

22:30 Kontrabanda - sensacyjny 

00:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 4 - serial dla dzieci 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 5 - serial dla dzieci 
08:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial dla dzieci 
09:15 Zakochany Madagaskar 
 - animowany 
09:45 Mój brat niedźwiedź - animowany 
11:40 Dr Dolittle i pies prezydenta 
 - komedia 
13:30 Epoka lodowcowa III - Era 
 dinozaurów - animowany  
15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 87,   
17:35 Nasz nowy dom odc. 118 
18:40 Aż chce się żyć odc. 5 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie odc. 273
 - publicystyczne 
20:00 W rytmie serca odc. 26 - serial 
21:05 Kabaret na żywo Kabaret i satyra 
23:05 Rewers - komedia 
01:15 Deadpool - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda odc. 232 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Biuro odc. 3 - serial 

09:25 Biuro odc. 4 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 10 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 11 s. 4 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 12 s. 4 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów odc. 12 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 2 - serial 

14:55 Klejnot Nilu - przygodowy 

17:10 Książę i ja IV: W krainie słoni 

 - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 12 s. 2 - serial 

20:00 Od kołyski aż po grób - sensacyjny 

22:10 Strzelec odc. 8 s. 1 - serial 

23:05 Kroll - sensacyjny 

01:20 Moc magii odc. 134

09:55 Przepis na życie 10:55 Galileo

08:55 Co ludzie powiedzą? 18:55 Duże zwierzę 09:15 Siedlisko

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

Maya Dolittle, która potrafi  rozmawiać ze zwierzętami, 
otrzymuje od prezydenta Stanów Zjednoczonych 
zadanie okiełznania jego nieposłusznego psa. 
Dziewczyna wyrusza do Białego Domu.

Dzieci mają narysować, jak będzie wyglądał świat za 
50 lat. Dziewczynka oddaje kartkę zapisaną cyframi. 
Pół wieku później astrofi zyk stwierdza, że owe cyfry 
oznaczają daty katastrof.

„Zapowiedź”
(2009r.) TVN 20:00

„Dr Dolittle i pies prezydenta”
(2008r.) Polsat 11:40
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 246 - serial  
07:20 Komisariat odc. 5 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 61 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 3 - serial  
13:50 Elif odc. 247 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 183 kulinarny  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 23 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 24 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3312 
18:30 Korona królów odc. 82 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Śmierć rotmistrza Pileckiego 
 - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczne  
23:05 Splendor Festiwalu Filmowego 
 w Cannes - dokumentalny

05:20 Ukryta prawda odc. 233 - serial 

06:25 Szpital odc. 318 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 37 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 593 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 38 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 492 - serial 

14:55 Szpital odc. 319 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 7 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 594 - serial 

20:00 Strefa zrzutu - sensacyjny 

22:10 Biuro odc. 5 - serial 

22:45 Biuro odc. 6 - serial 

23:20 Węże w samolocie  - thriller 

01:35 Moc magii odc. 135

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 104 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 4 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 5 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 11 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 36 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 12 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 101 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 138 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 139 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 201 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial 
22:00 Galileo odc. 686 
23:00 Galileo odc. 687 
00:00 Strażnik pokoju - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 293 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 60 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 37 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 38 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Uciec, ale dokąd? - sensacyjny 
21:55 Mściciel - sensacyjny 
23:35 Elektra - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:15 Rzecz Polska odc. 2 
08:30 Zezem odc. 7 - serial 
08:55 Fachowiec - dramat 
11:00 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2 - serial 
12:00 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Porcelana w składzie słonia 
 - obyczajowy 
14:20 Niepochowany - dramat 
16:35 Niedziela na czterech 
 łapach odc. 528,  
17:30 Babcia Gandzia 
 - komedia kryminalna 
19:05 Love, love - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Generacje 
 odc. 6, - dokumentalny 
21:00 Jasminum - obyczajowy 
23:05 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:10 Zabawa - krótkometrażowy 
23:20 Holden - krótkometrażowy 
23:30 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:33 Kirk Douglas - krótkometrażowy 
23:40 Gorączka mleka 
 - krótkometrażowy 
23:55 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:59 Morderczy pościg - animowany 
00:10 Dziennik fi lozofa odc. 140 
00:20 Ślimaki - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 569 - - felieton 
07:00 Panna Madonna, legenda tych 
 lat - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 92 
08:35 Ukryte skarby odc. 11 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 19 - serial 
09:40 Korona królów odc. 20 - serial 
10:40 Złoto Jukonu odc. 2 - serial  
11:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38 - reportaż 
12:05 Urodzony po raz trzeci - wojenny 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 185  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 186  
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 43 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 9 
15:55 Afryka odc. 5 - serial  
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 4 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 89 
19:35 Sensacje XX wieku odc. 90 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:40 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 3 - serial 
21:40 Korona królów odc. 21 - serial 
22:10 Korona królów odc. 22 - serial 
22:45 Do wolnego świata... 
 - dokumentalny 
23:50 Jerzy Popiełuszko - posłaniec 
 prawdy - dokumentalny  
01:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 92

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja - publicystyczne  
11:50 Retrospekcja - publicystyczne  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Konzentrationslager Flossenburg 
 - dokumentalny 
13:05 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
13:15 Kartka z kalendarza - muzyczny  
13:20  - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Serce bohatera - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - serial  
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:20 Święty na każdy dzień   
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w sanktuarium pw. Św. Antoniego 
 w Radecznicy.  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczne  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 74 - serial  
23:05 Jestem gotowy na wszystko... 
 - dokumentalny

05:25 Koło fortuny  
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 140 
 - publicystyczne 
07:20 Na sygnale odc. 60 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 59 
11:25 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 137 - serial 
14:00 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 2, - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 11 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 61 - serial 
19:35 Barwy szczęścia
  odc. 1866 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 36 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1374 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 11 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 3 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 290 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5316 reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 12 s. 2, - poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 12, - poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2253 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 10 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 917 - serial  
12:00 Szkoła odc. 569 - serial  
13:00 19+ odc. 270 - serial  
13:30 Szpital odc. 806 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 14 
15:30 Szkoła odc. 570 - serial  
16:30 19+ odc. 271 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 918 - serial  
18:00 Szpital odc. 807 - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5317 reporterów 
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2682 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 168,  
21:30 Projekt Lady odc. 1 s. 3  
22:30 Sekrety lekarzy odc. 1 s. 4 
23:30 Zapowiedź  - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 684 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 468 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 470 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 39 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 812 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 163 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 729 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2695 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 775 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3636 reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 237 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 227 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2696 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:10 Deadpool - sensacyjny  

22:35 Korpus weteranów  - thriller

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Stara baśń. Kiedy 
słońce było bogiem 13:50 Sensacje XX wieku

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

Bracia Pete i Terry są szeryfami. Razem otrzymują 
pozornie proste zadanie, mają eskortować więźnia 
Earla Leedy’ego, hakera. W trakcie lotu samolotem 
dochodzi do zamachu terrorystycznego.

Wade Wilson, były żołnierz służb specjalnych, 
dowiaduje się, że ma raka. Zgadza się na nielegalny 
eksperyment, który daje mu moc samouzdrawiania, 
ale nieodwracalnie niszczy jego życie.

„Deadpool”
(2016r.) Polsat 20:10

„Strefa zrzutu”
(1994r.) TVN 7 20:00
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18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 247 - serial  
07:20 Komisariat odc. 6 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33,   
10:10 Klan odc. 3312  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 62 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 To się opłaca Magazyn 
12:50 24 godziny na Morzach 
 Południowych - bitwa o życie 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 248 - serial 
14:45 Korona królów odc. 82 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 5 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3313 
18:30 Korona królów odc. 83 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 6 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 9 - serial 
23:50 Labirynt odc. 4 - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1136 - serial 

06:25 Szpital odc. 319 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 38 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 594 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 39 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 493 - serial 

14:55 Szpital odc. 320 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 595 - serial 

20:00 Władza -  - thriller 

22:20 Infi ltracja  - thriller 

01:30 American Horror Story: 

 Asylum odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 105 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 5 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 6 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 37 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 38 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 102 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 170 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 140 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 141 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 421 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 202 - serial 
21:00 Kronika opętania Horror 
23:00 Bokser z Brooklynu - dramat 
01:30 STOP Drogówka 
 odc. 179 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 294 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 38 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 39 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:00 Mechanik: Prawo zemsty 
 - sensacyjny 
23:50 Ip Man 3 - biografi czny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 SpringBreak Festiwal 2018 

 - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne

09:00 Rzecz Polska odc. 2 

09:25 Babcia Gandzia 

 - komedia kryminalna  

11:00 Ziemia obiecana odc. 1 - serial 

12:10 Ziemia obiecana odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy  

13:30 Wenecja - obyczajowy 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:35 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat 

18:35 Argentyńska lekcja 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wakacje w Acapulco 

 - spektakl teatralny 

21:00 Dezerterzy odc. 81, 

 - publicystyczne 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 141 

21:45 Dope - komedia kryminalna 

23:40 Dziewczyna z szafy 

 - komediodramat 

01:20 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Bitwa o Monte Cassino 1944 
 - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 1 
08:40 Ukryte skarby odc. 12 - - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 21 - serial  
09:40 Korona królów odc. 22 - serial  
10:15 Dziedzictwo zatrzymane 
 w pocztówce - reportaż  
10:40 Antek policmajster - komedia  
12:20 Marzyciele odc. 3 - - reportaż  
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 89  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 90  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 61 - serial 
15:05 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 3 - serial  
16:05 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny 
17:00 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 4 - dokumentalny 
18:00 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 5 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 179 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 180 
19:55 Jak było? odc. 11
 - publicystyczne 
20:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:05 Klub profesora Tutki 
 odc. 10 - serial 
21:25 Korona królów odc. 23 - serial 
22:00 Korona królów odc. 24 - serial 
22:35 Zanim będzie za późno 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:30 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczne  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Grunt to droga odc. 1 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Święta Rita z Casci - przejmująca 
 droga wiary - dokumentalny 
13:25 Ikona Miłości - dokumentalny 
14:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 74 - serial  
15:00 Edward Stachura z tego świata 
 - dokumentalny 
15:45 Kartka z kalendarza - muzyczny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Głos z Brukseli 
 odc. 1, - publicystyczne  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1374 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 61 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 60 
11:20 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 138 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 2,  
14:55 M jak miłość odc. 1374 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 12 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 62 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 11 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1375 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 Magazyn publicystyczny  
23:00 Zabójczy wirus - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2254 

10:55 Ukryta prawda odc. 918 - serial  

12:00 Szkoła odc. 570 - serial  

13:00 19+ odc. 271 - serial  

13:30 Szpital odc. 807 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 571 - serial  

16:30 19+ odc. 272 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 919 - serial  

18:00 Szpital odc. 808 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5318 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2683 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 169,  

21:30 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12 

22:30 Grawitacja - science fi ction 

00:20 Efekt domina odc. 2 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 685 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 472 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 475 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 40 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 813 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 164 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 730 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2696 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 776 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3637 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 238 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 228 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2697 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:40 Zbigniew Wodecki. Wspomnienie 
 - reportaż 
20:10 Inwazja: Bitwa o Los Angeles 
 - science fi ction  
22:40 Adrenalina II - Pod napięciem 
 - sensacyjny 
00:45 Drużyna A - komedia sensacyjna

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 15:40 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Były komandos, a obecnie kurier do zadań 
specjalnych, Frank Martin, otrzymuje nietypowe 
zlecenie. Ma bezpiecznie przewieźć z Marsylii do 
Odessy Walentynę, córkę ważnego ukraińskiego 
urzędnika.

Były nowojorski policjant Billy Taggart otrzymuje 
zlecenie od burmistrza Nowego Jorku Nicholasa 
Hostetlera. Ma uzyskać dowody na to, że żona 
Hostetlera, Cathleen, zdradza męża.

„Władza”
(2013r.) TVN 7 20:00

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

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 248 - serial  
07:20 Komisariat odc. 7 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 - serial wojenny  
10:10 Klan odc. 3313  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 5 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 249 - serial 
14:45 Korona królów odc. 83 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 6 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3314 
18:30 Korona królów odc. 84 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
20:55 Wielki test. Polacy, którzy 
 zmienili świat - quiz  
22:35 Ocaleni odc. 9 
23:40 Orły Nawałki odc. 6 - serial  
00:15 W kolejce po śmierć. Czeczeni 
 i ISIS - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 234 - serial 

06:25 Szpital odc. 320 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 39 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 595 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 40 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 494 - serial 

14:55 Szpital odc. 321 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 9 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 596 - serial 

20:00 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny 

22:35 Olimp odc. 2 - serial 

23:45 Będziecie nas pamiętać - dramat

06:00 Detektywi w akcji odc. 106 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 6 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 7 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 39 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 40 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 1 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 171 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 103 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 172 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 142 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 143 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 203 - serial 

21:00 Śmiertelne porachunki - dramat 

23:00 Legion - horror

06:00 To moje życie! odc. 295 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 62 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 39 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 40 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
20:00 Miami Vice - sensacyjny 
22:45 Donnie Brasco - dramat

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Dzika muzyka odc. 18 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:00 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat  

11:00 Ziemia obiecana odc. 3 - serial 

12:10 Ziemia obiecana odc. 4 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:20 Zmartwychwstanie Offl anda 

 - nowele fi lmowe 

13:55 Big Bang - obyczajowy 

15:40 Dranie w kinie odc. 29 

16:20 Cwał - komedia 

18:20 Aktorka - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Samba - komedia 

22:10 Pegaz odc. 74 kulturalny 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 142 

23:15 Jedna scena odc. 30 kulturalny 

23:35 Egoiści - dramat 

01:35 Performance odc. 79, 

 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 571 - - felieton 
07:00 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 2 
08:35 Ukryte skarby odc. 16 - - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 23 - serial  
09:45 Korona królów odc. 24 - serial  
10:25 Dzikie Chiny odc. 3 - serial  
11:20 Spór o historię odc. 16 
12:25 Opowieść o Indiach 
 odc. 4, - dokumentalny 
13:30 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 179  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 180  
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 62 - serial 
15:25 Zanim będzie za późno 
 - dokumentalny  
16:25 Odkryć prawdę - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 6 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 6 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 68 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 69 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:35 Niezwykła broń odc. 4 - serial 
21:35 Korona królów odc. 25 - serial 
22:10 Korona królów odc. 26 - serial 
22:40 Ocaleni - dokumentalny  
23:50 Kamień na kamieniu - dramat

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa  - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 55 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Listy do Eleny - obyczajowy 
14:05 Nasze dzikie serca - obyczajowy  
15:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
15:40 Lusaka Bauleni - reportaż  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków  - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Odwagi, ja jestem - reportaż

06:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
06:50 Pożyteczni.pl - publicystyczne 
07:20 Na sygnale odc. 62 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 61 
11:25 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 139 - serial 
14:00 Singapur - wnętrze logistycznego 
 molocha - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1375 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 13 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 90 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 63 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1869 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 191 - serial 
22:25 Całe szczęście - - komedia 
00:10 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2255 

10:55 Ukryta prawda odc. 919 - serial  

12:00 Szkoła odc. 571 - serial  

13:00 19+ odc. 272 - serial  

13:30 Szpital odc. 808 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 572 - serial  

16:30 19+ odc. 273 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 920 - serial  

18:00 Szpital odc. 809 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5319 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2684 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 170,  

21:30 Ultimatum Bourne’a - sensacyjny 

23:55 Nigdy w życiu! - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 686 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 476 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 477 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 41 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 814 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 165 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 731 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2697 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 777 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3638 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 239 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 229 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2698 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich - serial 
20:10 Drużyna A - komedia sensacyjna  
22:45 Wieczny student III - komedia 
00:55 Łowcy zombie Czarna - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:55 Sensacje XX wieku

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

Van Wilder, absolwent szkoły średniej, trafi a do 
uczelni, w której najlepsze lata życia spędził jego 
ojciec. Niestety, kampus w niczym nie przypomina 
idyllicznej szkoły z opowieści taty.

Czarnoskóry Jackie Robinson podpisuje kontrakt 
z Brooklyn Dodgers i dostaje się do najważniejszej 
w kraju ligi baseballowej. Nie jest mu jednak łatwo, 
gdyż w USA panuje dyskryminacja na tle rasowym.

„Wieczny student III”
(2009r.) Polsat 22:45

„Prawdziwa historia 
amerykańskiej legendy”

(2013r.) TVN 7 22:30



P O G O D A

CZ
W

. 1
7.

05
.2

01
8

PT
. 1

8.
05

.2
01

8
SB

. 1
9.

05
.2

01
8

N
D

. 2
0.

05
.2

01
8

PN
. 2

1.
05

.2
01

8
W

T.
 2

2.
05

.2
01

8

 temperatura: 24 14 °C
 opady: 6 4 mm
 ciśnienie: 1012 1014 hPa
 wiatr: 17 19 km/h 

 temperatura: 21 11 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1018 1020 hPa
 wiatr: 21 15 km/h 

 temperatura: 22 11 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1021 hPa
 wiatr: 11 18 km/h 

 temperatura: 20 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1020 1021 hPa
 wiatr: 9 11 km/h 

 temperatura: 21 12 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie: 1022 1021 hPa
 wiatr: 9 11 km/h 

 temperatura: 21 12 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1021 1020 hPa
 wiatr: 12 18 km/h 

 temperatura: 16 14 °C
 opady: 1 4 mm
 ciśnienie: 1019 1018 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Bajaderki Artura
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

800 g pokruszonych 
ciastek/ciasta
0,5 szkl. mleka
0,5 szkl. rodzynek 
(wcześniej namoczonych)
1 słoik (350-400 g) dżemu 
lub marmolady
olejek rumowy lub 
migdałowy
4 łyżki kremu orzechowego 
lub czekoladowego
3-4 łyżki kakao
wiórki kokosowe lub 
posiekane orzechy 
(do obtoczenia)

Sposób wykonania:

Ciastka pokruszyć. Mleko, 
masło i kakao zagotować razem. 
Ostudzić i połączyć z ciastkami/
ciastami, dżemem, kremem orze-
chowym, olejkiem, ewentualnie 
dodać odrobinę  alkoholu. Dodać 
rodzynki lub inne ulubione baka-
lie. Wszystko ugnieść na jednolitą 
masę. Z masy uformować kulki, 
obtoczyć je w wiórkach lub orze-
chach. Odstawić do stężenia.

Smacznego!
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Uczniowie klasy 2 TŻM życzą smacznego!
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Początek Polski
podróże  Górale twierdzą, że początek naszego kraju jest na Giewoncie. Kaszubi zaś, że u nich na Helu. 
Jednak nieważne, czy to koniec, czy początek, warto pojechać na cypel Półwyspu Helskiego, bo jest tam 
mnóstwo atrakcji dla każdego

Hel to popularny kurort nad-
bałtycki położony na północy Pol-
ski, w województwie pomorskim, 
na malowniczej Mierzei Helskiej. 
Usytuowanie Helu na cyplu Pół-
wyspu Helskiego jest napraw-
dę wyjątkowe. Morze otacza go 
z trzech stron, dając niesamowite 
wrażenie. Dogodne warunki kli-
matyczne i przyrodnicze sprawi-
ły, że Hel szybko stał się znanym 
ośrodkiem wypoczynkowym, 
licznie przyciągającym letników 
i turystów.

droga na Hel
Wybierając się na Hel przyj-

dzie nam jechać jedną z najbar-
dziej wyjątkowych dróg w Polsce. 
Szosa prowadzi przez Półwysep 
Helski, fachowo nazywany Mie-

rzeją Helską (34 km). Z lewej 
strony mamy Bałtyk, a z prawej 
Zatokę Gdańską. Mierzeja Helska 
jest najmłodszą częścią naszego 
wybrzeża. Liczy sobie, jak szacują 
naukowcy, od 6 do 8 tysięcy lat. 
Wszystko zaczęło się od siły prą-
dów i fal morskich, które – z racji 
zachodnich wiatrów – za przyląd-
kiem Rozewie kumulowały masy 
piasku z klifów nadbrzeżnych. 
Z morza zaczęły wyłaniać się pia-
skowe wysepki, tworząc z cza-
sem piaszczysty wał. Dziś to cią-
gły półwysep, ale dzięki mapom 
z XVII i XVIII wieku wiemy, że stan 
wyspowy pojawiał się okresowo 
jeszcze wtedy. Dzisiaj Półwy-
sep Helski w swoim najszerszym 
miejscu – a więc w samej miej-

scowości Hel – liczy sobie 3 km. 
Najwęższy jest między miejsco-
wościami Chałupy i Kuźnica, gdzie 
odległość „od morza do morza” 
to jedynie 150 m. 

Kaszubskie powitanie
Ludy kaszubskie zamieszki-

wały Hel już 500 lat przed naszą 
erą. Przez wieki Kaszubi zajmo-
wali się głównie rybołówstwem, 
handlem i żeglugą. W średnio-
wieczu całe Pomorze wchodziło 
w skład młodego państwa pol-
skiego, później zmagać się musia-
ło z Krzyżakami i Prusami. W XIX 
wieku część Półwyspu Helskiego 
znajdowała się w obrębie Wolne-
go Miasta Gdańsk. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. rozpoczął się złoty wiek 
Mierzei Helskiej. Na Helu kaszub-
skie akcenty można spotkać na 
każdym kroku. Stroje, pamiątki 
czy chaty przyciągają miłośników 
folkloru.

Wojskowe akcenty
Miłośnicy militariów odnajdą 

na Helu ciekawe obiekty. Muzeum 
Obrony Wybrzeża, Muzeum Broni 
Pancernej czy wystawa pojazdów 
militarnych z pewnością zaspoko-
ją ciekawość tych, którzy intere-
sują się wojskiem i naszą historią. 
Do tego dochodzą liczne bunkry, 
ponieważ w przeszłości Hel miał 
duże znaczenie strategiczne, sta-
nowił bazę morską floty wojen-
nej, z rozbudowanym systemem 
stanowisk obrony artyleryjskiej. 

Widok z wieży widokowej

Do dzisiaj zachowały się frag-
menty Rejonu Umocnionego Hel, 
a na nadbrzeżu stoi najstarszy 
zachowany polski okręt - słynny 
„Batory”.

Atrakcje na Helu
Dla turystów przygotowa-

no szereg atrakcji w miasteczku. 
Muzeum Rybołówstwa ma wieżę 
widokową na port. Sam port, cu-
mujące tam kutry i jachty oraz fa-
lochron portowy warto zobaczyć. 
Możemy popłynąć w rejs po zato-
ce, po morzu czy do Gdańska lub 
Gdyni. Miłośnicy połowów mogą 
wybrać się z rybakami na dor-
sze. Obok znajdziemy fokarium, 
gdzie można obejrzeć na żywo 
foki. To jedyne w Polsce fokarium 
z fokami szarymi, mające na celu 
odtworzenie tego gatunku. Jest 
to część Stacji Morskiej Instytu-
tu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Warto tam wybrać 
się w porach karmienia, wtedy 
foki mają krótkie szkolenia przed 
posiłkiem. W fokarium znajdzie-
my też ciekawe muzeum związa-
ne z fokami, warto tam zajrzeć. 
Spacerując bulwarem dojdziemy 
do Domu Morświna. W środku 
znajdziemy m.in. gabloty i tabli-
ce, gdzie umieszczono informacje 
dotyczące życia i zwyczajów mor-
świnów czy ich dotychczasowych 
związków z człowiekiem. Naukow-
cy zadbali też o to, by w Helu po-
jawiły się dane o współczesnych 
problemach morskich ssaków.

Idąc na spacer helskim dep-
takiem, zobaczymy ciekawe za-
bytkowe domki, a sam deptak do-
prowadzi nas do ulicy Kuracyjnej, 
którą to dojdziemy na sam brzeg 
cyplu. Obejście go jest bardzo 
wygodne. Wybudowano bowiem 
specjalny pomost, po którym 
można się poruszać nawet na 
rowerach. Spacerując tam zwie-
dzamy Nadmorski Park Krajobra-
zowy – obszar chronionego kra-
jobrazu, gdzie zobaczyć można 
m.in. wszystkie rodzaje wybrzeża 
morskiego występujące w Polsce. 
Wszystko czytelnie jest opisa-
ne na specjalnych tablicach. Idąc 
pomostem spacerowym możemy 
podziwiać plażę, morze, wpływa-
jące do portów w Gdyni i Gdańsku 
promy czy inne duże statki. Tym 
pomostem dojdziemy do „począt-
ku Polski” czyli końca Półwyspu 
Helskiego na samej plaży oraz pa-
miątkowego obelisku. 

Hel możemy również obej-
rzeć z góry – ze wspomnianej 
już wieży widokowej lub z latarni 
morskiej. Jest to jedyna w Polsce 
latarnia, z której widzimy morze 
z trzech stron świata. 

Warto jeszcze wspomnieć 
o tym, że włodarze miasta Hel 
zadbali też o rowerzystów. Na sa-
mym cyplu mamy wiele ścieżek 
rowerowych. Rowerem możemy 
także przejechać bezpiecznie całą 
Mierzeję Helską.

Tekst i fot. (nał)

Koniec Półwyspu Helskiego to maleńki piaskowy cypel, 
w który uderzają fale z dwóch stron

Kaszubi twierdzą, że Hel to początek Polski i ustawili 
obelisk, który ma o tym świadczyćZ portu helskiego możemy wypłynąć na dorsze

Do fokarium warto przyjść w porze karmienia, 
wtedy foki mają trening Widok z latarni morskiej na Helu Na Helu popływamy statkiem wycieczkowym czy rejsowym
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poczynek. W ten sposób poko-
naliśmy następny odcinek naszej 
wędrówki.

Kolejnego dnia mamy do po-
konania dystans 20 kilometrów - 
z Szafarni do Ciechocina. Po wyj-
ściu z Ośrodka Chopinowskiego 
skręcamy w prawo i idąc polnym 
drogami dochodzimy do miej-
scowości Płonko, gdzie może-
my się zatrzymać u okolicznych 
rolników na kubek swojskiego 
mleka. W Golubiu-Dobrzyniu 
zabawimy na dłużej. Mamy do 
obejrzenia rynek golubski z ko-
ściołem z XIV wieku, kamienicz-
ki, a przede wszystkim zamek 
krzyżacki, który góruje nad mia-
stem. Zajmie to na pewno kilka 
godzin. A przed nami jeszcze kil-
ka godzin wędrówki. Tym razem 
będziemy szli pięknym lasem 
wzdłuż rzeki Drwęcy. Po wyj-
ściu z lasu wychodzimy wprost 
do centrum wsi w Ciechocinie, 
gdzie można odpocząć przed na-
stępną wędrówką.

Pozostał nam najdłuższy 
odcinek naszej pielgrzymki - 30 
kilometrów do Torunia. Po wyj-
ściu z Ciechocina kierujemy się 
w prawo i polną drogą idziemy 
w kierunku miejscowości Jesion-
ki i dalej nad Jezioro Józefowskie, 
obok którego przechodzimy, 
dochodząc do wioski Mierzy-

nek i następnie do pierwszych 
zabudowań Brzozówki. W Brzo-
zówce będziemy mijali jeden 
z pierwszych schronów bojo-
wych Twierdzy Toruń, zbudowa-
ny w 1944 roku. Potem znajdzie-
my się w Złotorii, którą mijamy 
i idziemy do Kaszczorka. Te dwie 
miejscowości oddziela od siebie 
rzeka Drwęca. W Kaszczorku 
można zobaczyć muzeum etno-
graficzne z ekspozycją budow-
nictwa ludowego. Jesteśmy już 
w Toruniu. Poświęcamy czas na 
zwiedzanie, bo jest co zobaczyć. 

Przed nami jeszcze ponad 
100 kilometrów wędrówki Szla-
kiem św. Jakuba. Po drodze mo-
żemy jeszcze zobaczyć Gniewko-
wo, które było stolicą Księstwa 
Gniewskiego, tu także sięgają ro-
dzinne korzenie świętej Jadwigi, 
królowej Polski. Z Gniewkowa 
podążamy dalej do Kruszwicy, 
gdzie nad jeziorem Gopło jest 
„Mysia Wieża”. Wędrówkę zakoń-
czymy w Trzemesznie. 

W ten sposób zakończyliśmy 
pieszą pielgrzymkę Szlakiem św. 
Jakuba. Czy warto? Niech sobie 
każdy sam odpowie. Może bę-
dzie to impuls, który nas skie-
ruje w dalszą drogę aż do grobu 
świętego w Hiszpanii.

(Maw) 
fot. archiwum

Szlak św. Jakuba( hiszp. Ca-
mino de Santiago) to sieć dróg 
w całej Europie, które prowadzą 
do grobu św. Jakuba aposto-
ła, znajdującego się w Santiago 
de Compostela w północno-za-
chodniej Hiszpanii. Przez teren 
naszego województwa przebiega 
250-kilometrowy odcinek szlaku, 
który zaczyna się w Iławie (War-
mia) a kończy się w Trzemesznie 
(Wielkopolska). 

Nie musimy pokonać całego 
szlaku w ciągu kilku dni. Został 
on tak podzielony na odcinki 30-
kilometrowe, że przejście jedne-
go zajmie jeden dzień. Możemy 
wybrać trasę, dostosowując ją 
do naszych możliwości fizycz-
nych i czasowych. Ważne, że 
chcemy ją przejść. Motywacje 
mogą być różne, m.in. religijne 
(marsz z intencją) czy turystycz-
ne (chcemy zwiedzić przepiękne 
zakątki naszego kraju). 

Oznakowanie szlaku na te-
renie naszego województwa 
jest bardzo dobre. Musimy szu-
kać niebieskiej kwadratowej ta-
bliczki z żółtą muszlą. Znaki te 
są umieszczone w wielu miej-
scach, najczęściej na kościołach, 
kapliczkach i punktach wyloto-
wych z miejscowości. Dobrze jest 
zaopatrzyć się w mapę szlaku, 
którą na pewno kupimy w punk-

tach informacji turystycznej. Są 
też do nabycia paszporty piel-
grzyma oraz publikacje na temat 
przebiegu szlaku, możliwości 
noclegu czy obecności punktów 
małej gastronomii. 

Pielgrzymkę rozpocznie-
my w rejonie jeziora Bachotek 
w okolicach Brodnicy. Tutaj szlak 
przebiega w rejonach leśnych 
i prowadzi nas do miejscowości 
Mariany, skąd kierujemy się do 
Tamy Brodzkiej i dalej do Brod-
nicy. W stolicy powiatu trzeba 
zatrzymać się na dłużej. Jest tu 
wiele ciekawych miejsc do zo-
baczenia: Brama Chełmińska 
z XIV wieku, w której obecnie 
mieści się muzeum, kościół św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej z XIII 
wieku, Wieża Mazurska, zwaną 
również Bocianią (została ona 
wybudowana na początku XIV 
wieku, jej wysokość wynosi po-
nad 30 metrów). Na rynku brod-
nickim znajdziemy ośmioboczną 
wieżę z zegarem, która jest po-
zostałością po dawnym gotyc-
kim ratuszu. Warte uwagi są też 
ruiny dawnego zamku krzyżac-
kiego. Z Brodnicy kierujemy się 
na Szabdę i dalej na Mszano. 
W ten sposób przeszliśmy ponad 
18 kilometrów.

Następny etap naszej wę-
drówki, to odcinek z Mszana do 

Szafarni - prawie 25 kilometrów. 
Z centrum Mszana udajemy się 
główną drogą, przechodząc obok 
neogotyckiego kościółka św. Bar-
tłomieja, w kierunku miejsco-
wości Słoszewy. Przechodzimy 
polnymi drogami i docieramy do 
ruin majątku rycerskiego w Sło-
szewach. Tu możemy odpocząć 
w cieniu przydrożnych drzew. 
Dalej droga prowadzi przez las 
w kierunku Drwęcy. Zbliżamy się 
do starego cmentarza w Radzi-
kach Dużych. Obejrzymy też ru-
iny radzikowskiego zamku z XV 
wieku. Udajemy się w kierunku 
Tomkowa i Rodzonego. Ten od-
cinek trasy prowadził nas przez 
przepiękne lasy. Po wyjściu 
z lasu idziemy polnymi drogami 
i docieramy do Płonnego. Jest 
to przepiękna wioska, w której 
między innymi przebywała kil-
kakrotnie autorka „Nocy i Dni” 
Maria Dąbrowska. W miejsco-
wej szkole podstawowej mieści 
się izba pamięci poświęcona tej 
pisarce. Z Płonnego do Szafarni 
pozostało nam tylko kilka kilo-
metrów. W Szafarni obowiąz-
kowo zwiedzamy dworek, gdzie 
nasz wybitny kompozytor i pia-
nista Fryderyk Chopin spędził 
kilka lat swojego młodego życia. 
W Szafarni możemy też znaleźć 
prywatną kwaterę na nocny od-

Pielgrzym w tradycyjnym stroju Trasa oznakowana jest charakterystycznym symbolem – żółta muszla na niebieskim tle

Na szlaku

szlak Św. Jakuba 
– pielgrzymka czy wycieczka?

PODRÓŻE  Szlak św. Jakuba jest pradawną trasą pielgrzymkową, przebiegającą drogami całej Europy. 
Część prowadzi przez nasze województwo
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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)

Jeśli czegoś dotąd nie uporządkowałeś, teraz będzie 
taka konieczność. Na dodatek na szybko musisz 
uporać się z zaległościami. Źle wpłynie to na twoje 
samopoczucie. Będziesz rozdrażniony i zdenerwowa-
ny. Także sytuacja finansowa przysporzy ci kłopotów. 
Spodziewaj się pisma urzędowego w tej sprawie, nie 
będą to dobre wieści.

W sprawach związanych z pracą zaufaj własnej intuicji 
i podążaj za wewnętrznym głosem. Możesz zdecydo-
wać się na szkolenie lub kurs, który rozwinie ważne dla 
ciebie kompetencje. Samotne Ryby będą przyciągać 
płeć przeciwną, zafascynowaną ich tajemniczością. By 
uczucie miało szansę zaistnieć, musisz jednak poko-
nać nieśmiałość i otworzyć się na nowe.

Ktoś próbuje podkopać twoją pozycję zawodową. 
W najbliższym czasie czeka cię walka o udowodnie-
nie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. 
Nie obawiaj się podejmowania ryzykownych działań, 
wyjdą ci na dobre. Samotne Lwy powinny pomóc 
szczęściu i przyjąć zaproszenie na spotkanie towa-
rzyskie. Może uda się spotkać kogoś ciekawego?

W nerwowych sytuacjach, które staną się teraz two-
im udziałem, za wszelką cenę zachowaj dystans. 
Dzięki dobrym relacjom ze współpracownikami 
wkrótce uda się przywrócić równowagę. W sta-
łych  związkach czas planowania przyszłości. Może 
zdecydujecie się na budowę domu bądź wspólny 
biznes?

Trudny czas w pracy. Czekają cię negocjacje z klien-
tami, trudne dyskusje z przełożonymi. Bądź zdecy-
dowany i nie oddawaj pola. Taka postawa zaowocuje 
sukcesem. W sprawach uczuciowych przyjdzie ci 
wyjaśniać jakieś sprawy z przeszłości. Nie będzie to 
przyjemne.

Zaczniesz baczniej niż dotąd przyglądać się swojej 
karierze zawodowej. Będziesz chciał zdobyć władzę, 
pogłębić wiedzę i wejść na nowe tory. Twoje projekty 
mają szanse powodzenia, o ile są dokładnie przemy-
ślane. Czeka cię trudna rozmowa z kimś z rodziny.

W życiu zawodowym będziesz musiał wybrać mię-
dzy ścieżką porozumienia a walką o swoje interesy. 
Pamiętaj, że ta ostatnia może okazać się wyniszcza-
jąca i ponad twoje siły. Zastanów się, czy kierują 
tobą racjonalne argumenty, czy tylko złe emocje. 

Bardzo dobry czas dla interesów, ale musisz bacz-
nie się rozglądać, by nie przegapić nadarzającej się 
okazji. Jeśli w porę dostrzeżesz i chwycisz szansę, 
twoja sytuacja materialna znacznie się poprawi i to 
w niedługim czasie. W stałych relacjach spokojny 
czas, możesz zrobić partnerowi niespodziankę, co 
podniesie nieco temperaturę uczuć.

Ścieżka zawodowa przestaje spełniać twoje oczeki-
wania. Zatrzymaj się, poświęć czas na zastanowienie 
się, co dalej, dokąd zmierzasz. Po przeanalizowaniu 
działań, wyciągnij wnioski i przystąp do wprowadza-
nia zmian. W miłości bądź romantyczny i delikatny, 
to bardzo spodoba się partnerowi. Samotne Byki 
będą teraz czarujące, z łatwością znajdą partnera.

Będziesz zdeterminowany, gotowy do działania 
i pełen energii. Jeśli realizujesz jakiś projekt, to ide-
alny czas. W przeciwnym razie spożytkujesz siły na 
szukanie nowego źródła dochodu. Poradzisz sobie 
ze wszystkim. Jeżeli masz jakieś trudne sprawy do 
załatwienia, działaj bez obaw. W miłości powrót do 
przeszłości, wspomnienia wspólnie spędzonych 
chwil umocnią waszą relację.

Echa przeszłości dadzą ci się we znaki. Jeśli mogłeś 
coś załatwić dawno temu, a tego nie zrobiłeś, teraz 
sprawa powróci. Trzeba stawić czoła tamtym zanie-
dbaniom. Dodatkowo dadzą ci się we znaki kłopoty 
finansowe. Nadmierne wydatki w ostatnich tygodniach 
sprawiły, że konto świeci pustkami. Do stałych relacji 
wkradnie się monotonia, spróbujcie ją przełamać np. 
wspólnym wyjazdem.

Pojawią się kłopoty w komunikacji z innymi ludźmi. 
Jeżeli w tym czasie nie musisz liczyć na współpracow-
ników, działaj na własną rękę – będzie z tego więcej 
pożytku. Poczujesz się nierozumiany i odrzucany, co 
będziesz chciał zrekompensować sobie w związku, 
skupiając na sobie  uwagę partnera. Niestety, on bę-
dzie z kolei zirytowany tym, że myślisz tylko o własnym 
„ja”.

Kolorowanki dla dzieci
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Nakrętki dla Igora
LIPNO  Od początku marca ludzie dobrej woli zbierają nakrętki w kolejnej już edycji miejskiej „Za-
kręconej akcji”. Tym razem dochód ze sprzedaży surowca składowanego w specjalnych kontenerach 
ustawionych na ulicach Lipna zostanie przeznaczony na rehabilitację Igora Grabowskiego

Noworodki

Nowi mieszkańcy powiatu i okolic

JuLIa ZdZIech
 urodziła się 11 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,3 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Łukasza 
i Anety z Kolankowa, 
a siostrą Sebastiana

Fot. Lidia Jagielska

OLIwIa  
PredeNkIewIcZ 

 urodziła się 10 maja 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,98 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Jacka 
i Klaudii z Kikoła, a sio-
strą Mai i Amelii 

kLara ParZNIewska
 urodziła się 9 maja 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 2,7 kg i mierzyła 52 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Roberta i Anety z Lipna

Jakub długOZIma
 urodził się 11 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
2,6 kg i mierzył 52 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Pio-
tra i Magdaleny z Bądkowa

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

FILIP smOLarskI
 urodził się 9 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,35 kg i mierzył 
57 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Dawida i Mile-
ny z Radomic

haNNa krasIńska
 urodziła się 9 maja 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3,1 kg i mierzyła 57 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Patryka i Joanny z Czerni-
kowa 

FabIaN chOJNIckI
 urodził się 11 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważył  
3,1 kg i mierzył 55 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Mi-
chała i Karoliny z Lipna

ksawery OLewIńskI 
 urodził się 10 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4 kg i mierzył  
57 cm. Jest bratem Mar-
cela, a synem Mariusza 
i Angeliki z Dobrzynia 
nad Wisłą

Plastikowe nakrętki są teraz 
zbierane dla trzynastoletniego 
Igora. Charakterystyczne konte-
nery cały czas czekają, a ta forma 
pomocy nic nie kosztuje. Wystar-
czy plastikowe nakrętki, których 
nie brakuje codziennie w każdym 
domu wrzucić do jednego z tych 
specjalnych kontenerów ustawio-
nych na ulicach miasta.

– To już kolejna osoba z na-

szego miasta, dla której zbierane 
są nakrętki – mówi trzynastolet-
nia Amelka. – Ja systematycznie 
przynoszę woreczki pełne nakrę-
tek, bo zbieramy w domu wszyscy. 
To już nasza tradycja. Wrzucamy 
wszystkie plastikowe zakrętki do 
pojemniczka, a kiedy się zapeł-
ni, przesypuję do torebki i niosę 
do kontenera, który jest na placu 
Dekerta. To miłe, że można po-

móc komuś. Zachęcam każdego do 
przynoszenia tutaj nakrętek.

Lipnowska akcja zatacza co-
raz szersze kręgi, a mieszkańcy 
przyzwyczaili się już, że plastiko-
wych nakrętek nie należy wyrzucać 
byle gdzie. Każda z nich ma swoją 
wartość. Zbiórka surowca trwa już 
w Lipnie ponad osiem lat. Po raz 
pierwszy specjalne kontenery do 
zbierania plastikowych nakrętek po 
butelkach oraz chemii gospodar-
czej pojawiły się na ulicach miasta 
1 kwietnia 2010 roku i od razu zy-
skały wielu zwolenników. Najpierw 
celem zbiórki było dofinansowanie 
zakupu drenażowej kamizelki dla 
Amelki, chorej na mukowiscydozę 
mieszkanki Lipna, potem pienią-
dze ze sprzedaży surowca płynęły 
na konto 14-letniego Kamila po-
trzebującego nowego wózka in-
walidzkiego, następnie na leczenie 

i rehabilitację 27-letniego Szymona, 
a potem dla kolejnych potrzebują-
cych wsparcia ludzi.

Teraz zbieramy nakrętki dla 
trzynastoletniego Igora Grabow-
skiego. Akcja trwa od marca. – 
Chłopiec jest niepełnosprawny 
ruchowo, cierpi na dziecięce po-
rażenie mózgowe – informują 
pracownicy lipnowskiego ratu-
sza. – Jest podopiecznym Funda-
cji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
i członkiem Centrum Charytatyw-
nego „Koniczynka”. Igor potrzebuje 
wsparcia finansowego na operację 
lewej nogi i rehabilitację. Potrze-
ba na to dużych środków, dlatego 
apelujemy o czynne włączenie się 
w zbiórkę. Na terenie miasta są 
umieszczone oznakowane konte-
nery, do których można wrzucać 
plastikowy surowiec.

Warto zostać zbieraczem na-

krętek i włączyć się w lipnowską 
akcję charytatywno-ekologiczną 
prowadzaną dla kolejnych pod-
opiecznych pochodzących z nasze-
go miasta. Od kilku lat nakrętki po 
napojach czy detergentach w Lip-
nie zbierają szkoły, urzędy i osoby 
prywatne. Zebrany towar sprze-
dawany jest firmie recyklingowej, 
która zakupione nakrętki przerabia 
na surowiec wtórny, a uzyskane 
w ten sposób pieniądze przekaza-
ne zostają na leczenie, rehabilita-
cję lub sprzęt specjalistyczny dla 
potrzebującej osoby. Inicjatorem 
zakręconej zbiórki charytatywnej 
jest lipnowski ratusz we współpra-
cy z Przedsiębiorstwem Usług Ko-
munalnych. Specjalnie oznakowane 
pojemniki czekają w różnych miej-
scach miasta, choćby przy placu 
Dekerta obok urzędu miejskiego.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Żydowskie sprawy ostateczne
Stanowili spory odsetek mieszkańców Polski jeszcze przed wojną. W wielu 
miasteczkach naszego województwa była to niemal połowa mieszkańców. 
Było tak na przykład w Lipnie. Żydzi mieli swoją kulturę i język. Mieli także 
swoje ciekawe przemyślenia dotyczące ludzkiego żywota.

Ciekawostka

Gdy jakiś Żyd zachorował, jego 
pobratymcy wierzyli, że w niebie 
ważą się jego grzechy i zasługi. Od 
tego co przeważyło, zależało czy 
wyzdrowieje. Jeśli na niebiańskiej 
wadze przeważyły zalety chorego, 
wówczas w nocy miał go odwiedzać 
jeden z patriarchów, który 
uzdrawiał go. Znakiem, że choro-
ba ma się ku końcowi, miał być 
płacz chorego. W przeciwieństwie 
do współczesnych zwyczajów do 
chorego zapraszano jak najwięcej 
osób. Wierzono, że każdy gość ode-
jmuje sześćdziesiątą część choroby. 
Wierzenia te były bardzo zgubne, 
zwłaszcza podczas panujących 
kilkakrotnie epidemii cholery. 

Przenoszenie chorób potęgował 
także zabobon dotyczący kładzenia 
na łóżku chorego części garderoby 
gości: czapki, kurtki itp. Miało to 
przynosić ulgę w chorobie.

W czasie choroby członkowie 
rodziny mogli przebłagać Boga, 
by ten odstąpił od wymierzenia 
kary. Należało w tym celu zanieść 
do bożnicy zapaloną świecę, 
a następnie rozdawać jałmużnę. 
Inny przesąd dotyczył mierze-
nia chorego bawełną, a następnie 
wykonanie z niej knotów do świec, 
które zanoszono do bożnicy.

Wiemy już, że płacz oznaczał 
wychodzenie z choroby. Co 
zwiastowało zbliżającą się śmierć? 

Gdy chory zaglądał za paznokcie 
lub skubał się w nos było z nim 
bardzo źle. Jeszcze gorzej było, 
gdy chory odwracał twarz od 
członków rodziny lub wpatrywał 
się w ścianę. W ostatniej godzinie 
życia Żyd wypowiadał modlitwę. 
Konającego nie wolno było 
pozostawiać samego lub dotykać 
go. Surowo zabronione było także 
odganianie z niego much. Podobnie 
jak u Polaków, tak i Żydzi wierzy-
li, że płacz przy konającym tylko 
pogłębia jego męki. Drugi podobny 
zabobon dotyczył długości konania. 
Im ktoś był lepszym człowiekiem, 
tym krócej umierał. Od obowiązku 
przebywania przy konającej matce 

były małe dzieci.
Gdy Żyd umierał, kładziono 

go na słomie, by odcierpiał karę 
za grzechy. Słoma miała kłuć 
zmarłego niemal jak igły. Kto 
wówczas przyłożył ucho do progu 
pokoju, w którym leżał zmarły, 
ten mógł usłyszeć ten krzyk. 
Nikt nie próbował tego robić, 
ponieważ usłyszenie krzyku 
miało zwiastować rychłą śmierć. 
Odwiedzający dom zmarłego na-
jpierw przepraszali go, a następnie 
prosili o wstawiennictwo w tam-
tym świecie. Dość osobliwy był 
zwyczaj przyprowadzania dzieci 
do nieboszczyków. Maluchy bały 
się początkowo zobaczyć kogoś 
zmarłego. Wierzono, że aby pozbyć 
się lęku, należało dotknąć ręki 
zmarłego lub przejść przez słomę 
na której wcześniej leżał.

Strojem pośmiertnym dla 
żydowskich kobiet była biała, 
płócienna koszula, chałat 
i płócienna płachta. Podczas pogr-
zebu złym omenem był silny wiatr. 
Wierzono, że gdy umrze grzesznik, 

wokół jego ciała wirują złe duchy 
i to one powodują wiatr. Na-
jbogatsi Żydzi po śmierci otrzymy-
wali pod głowę woreczek z ziemią 
przywiezioną z Jerozolimy. 
Wyjątkowo okropne były przesądy 
związane z kobietami po śmierci. 
Wierzono, że gdy zmarła zła dziew-
czyna, robaki w grobie wpychały jej 
włosy do ust.

Śmierć jednego była dla 
drugiego okazją dla poprawy swego 
bytu. Wierzono, że chcąc pozbyć 
się brodawek, należało dotknąć 
ich palcem zmarłego. Nawet dla 
pijaków był ratunek. Musiał jed-
nak zdobyć się na nie lada wyczyn, 
minaowicie wypić wodę, którą 
obmywano zmarłego. Palec trupa 
miał otwierać wszystkie zamki. 
Nic dziwnego, że dobrym zwyc-
zajem żydowskich złodziei było 
posiadanie przynajmniej ścięgien 
wyciętych z palców zmarłych. 
Rosa z ziół rosnących na grobach 
pomagała przy leczeniu chorób 
oczu.

(pw)

Władysławowi Łokietkowi 
udało się w 1320 roku złączyć dwie 
ważne części Polski: Wielkopolskę 
i Małopolskę. Został koronow-
any i przywrócił do życia marze-
nia o Polsce. Początkowo państwo 
Łokietka było bardzo słabe. Preten-
sje do tronu miał król Jan Luksem-
burski. Właśnie przez wzgląd na 
to Łokietek koronując się, używał 
tytułu króla Krakowa, a nie króla 
Polski. Władysław wiedział, że aby 
utrzymać kraj, będzie potrzebował 
sojusznika i to silnego. Drogą do so-
juszy były małżeństwa. Król wydał 
córkę za króla Węgier Karola Roberta, 
ale był to sojusznik niezbyt pewny. 
Wiele większe nadzieje wiązano 
z małżeństwem syna Łokietka – 
królewicza Kazimierza. Zwrócono 
uwagę na rosnącą w siłę Litwę. Był 
to kraj pogański, ale rządzony z roz-
machem przez księcia Giedymina. 

Oba kraje związały się sojuszem, 
a jego owocem było małżeństwo Ka-
zimierza z córką Giedymina. Należy 
dodać że Kazimierz Wielki był pier-
wotnie związany z inną kobietą 
– Bonną Luksemburską. Dziewc-
zynka w 1325 roku miała jeszcze 
zaledwie 10 lat, ale była córką Jana 
Luksemburskiego, króla Czech i ślub 
z nią dałby Polsce względny spokój.

Tak naprawdę nie wiemy, jak 
miała na imię córka Giedymina 
i przyszła królowa Polski. Na chrzcie 
otrzymała imię Anna, a później his-
torycy doszli do tego, że mogła mieć 
na imię Aldona.  Ślub odbył się 16 
października 1325 roku na Wawelu. 
Aldona miała być w wieku bardzo 
zbliżonym do Kazimierza. Razem 
przeżyli 14 lat. Doczekali się dwóch 
córek: Elżbiety i Kunegundy. Zw-
yczajem było dawanie przez rodz-
iców pannie młodej posagu, który 

wnosiła do gospodarstwa małżonka. 
Posag Aldony miał być niezwykły. 
Książę Giedymin dał jej 24 tysiące 
jeńców polskich, których przetrzy-
mywano na Litwie.

Jaka była Aldona? Ówcześni 
nie wspominali jej zbyt dobrze, 
ponieważ miała pogańskie po-
chodzenie i nie była wychowywana 
w dworskiej etykiecie. Jej zderzenie 
z ponurą i sztywną atmosferą dwo-
ru musiało być trudne. Pisano, że 
Aldona była kobietą bardzo wesołą 
i pełną życia.

– „Była tak oddana uc-
iechom tanecznym i wesołości, iż 
dokądkolwiek konno lub na wozie 
się udawała, zawsze przed nią szli 
śpiewacy z harfami, bębnami, 
piszczałkami, pieśniami i rożnymi 
melodiami, ku zgorszeniu dość wie-
lu” – pisano w 1339 roku.

Błażej Śliwiński w Kronikar-

skich niedyskrecjach, czyli życiu 
prywatnym Piastów pisał:

– „Wniosła ona do Krakowa pow-
iew radosnego życia, naturalności, 
trochę jakby odsunęła od zaglądania 
wszędzie przebywających na zamku 
księży, czym rzecz jasna naraziła 
się królowej i przedstawicielom 
Kościoła”.

Podobne relacje znajdziemy 
także w innych źródłach z tego 
czasu, więc zapewne jest w tym 
sporo prawdy. Po wielu latach 
znany polski kronikarz Jan Długosz 
również pisał o temperamencie Ald-
ony, ale zrzucał to na wychowanie 
przez “barbarzyńskich rodziców”. 
Tuż po ślubie królewicz Kazimierz 
mocno zachorował. Ten wątek został 
pominięty w serialu Korona Królów. 
Był rok 1327. Choroba zagrażała życiu 
następcy tronu, a to zwiastowało 
wielkie problemy dla kraju. Życie 
Kazimierza oddano w ręce papieża 
Jana XXII. Królewicz wyzdrowiał, 
a papież wspomniał o tym nawet 
w jednej z bull dokumentów.

Kazimierz trafił następnie 
na dwór swojego szwagra – kró-
la Węgier – Karola Roberta. Nie 
wziął ze sobą żony. To właśnie na 
Węgrzech królewicz miał zakochać 
się w córce miejscowego wielmoży 
Felicjana Zacha. 17 kwietnia 1330 
roku w odwecie za znieważenie córki 
Zach chciał zabić króla Węgier i jego 
rodzinę. Skończyło się na obcięciu 
kilku palców królowej Elżbiecie oraz 
na skazaniu na śmierć całego rodu 
Zachów. Przełomowy był rok 1333, 
gdy Kazimierz zasiadł na polskim 
tronie. Dopiero tu ponownie spo-
tykamy postać Aldony. Nowy król 

chciał także, by korona spoczęła 
na skroniach żony. Sprzeciwiła się 
temu matka Kazimierza – wdowa 
po Łokietku. Stwierdziła, że królowa 
Polski (czyli ona) wciąż żyje. Dopiero 
po błaganiach syna wyraziła na to 
zgodę, a sama usunęła się do klasz-
toru. Nie złożyła jednak ślubów za-
konnych i nie wyzbyła ani majątku, 
ani nawet dworu.

Nie wiemy jak układało się życie 
królewskiej pary. Pewne jest, że Ka-
zimierz Wielki był typem kobie-
ciarza i swoimi romansami budził 
kontrowersje. W 1338 roku biskup 
krakowski Jan Grot miał nawet 
przerwać małżeństwo na Wawelu, 
gdy pojawił się na nim król. Był to 
protest przeciwko nienormalnym 
zachowaniom monarchy.

Nie wiemy jaka była przyczy-
na śmierci królowej Aldony Anny 
w 1339 roku. Pisano, że zmarła 
straszną nienaturalną śmiercią. 
Oczywiście krążyły rożne plotki. 
Jedni mówili o tym, że jej zabójst-
wo zlecił król Kazimierz, nie mogąc 
doczekać się męskiego potomka. 
Inni powiadali, że winny śmierci 
był zbyt swobodny tryb życia.

Córki Aldony Anny były in-
strumentem w polityce Kazimierza 
Wielkiego. Anna mając 17 lat, wyszła 
za księcia słupskiego Bogusława 
V, mającego ok. 25 lat. Kunegunda 
została żoną niemieckiego mar-
grabiego Ludwika Rzymianina. 
Rodzina Aldony w końcu zasiadła 
na tronie Polski. Jej bratanek Jo-
gaila przyjął chrzest, biorąc imię 
Władysław i stał się pierwszym 
z władców z dynastii Jagiellonów.

(pw)

Wesoła królowa
XIV WIEK  W telewizji pojawił się nowy serial historyczny „Korona królów”. Opowiada o czasach Ka-
zimierza Wielkiego. Niezależnie od jakości serialu warto dowiedzieć się nieco więcej o żonie Kazimierza 
Wielkiego i królowej Polski jaką była Aldona
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15 lat z janem Pawłem II
LIPNO  11 maja społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 świętowała 15-lecie przyjęcia imienia Jana 
Pawła II. Była msza święta, przemarsz ulicami miasta i wokalno-słowna gala szkolna zwieńczona de-
gustacją… kremówek

– Spotykamy się z okazji 
święta szkoły, ale to święto jest 
szczególne, ponieważ zawsze 
wypada ono w rocznicę nada-
nia szkole imienia Jana Pawła 
II, dzisiaj już świętego – mówi-
ła dyrektor szkoły nr 5 Marzena 
Zielińska. – 13 maja 2003 roku, 
a więc 15 lat temu szkoła przyję-
ła imię Jana Pawła II. Starsi, gro-
no pedagogiczne i ja doskonale 
pamiętamy ten moment. I na-
wet pogoda wtedy była zbliżona 
do dzisiejszej. Było upalnie, bu-
rzowo. Z dumą to imię nosimy. 
Ojciec święty jest dla nas, wielu 
pokoleń absolwentów tej szkoły, 
wzorem do naśladowania, niedo-
ścignionym wzorem człowieka, 
który zawsze widział drugą oso-
bę. My mamy motto, że należy 
dążyć takiego rozwoju, aby coraz 
bardziej stawać się człowiekiem. 
Przypominam też dzieciom, że 

musimy od siebie wymagać na-
wet wtedy, gdy inni od nas nie 
wymagają i to jest bardzo ważne 
w szkolnej edukacji.

Szkoła nr 5 przyjęła imię Jana 
Pawła II 13 maja 2003 roku, czyli 
w dniu ważnym dla papieża Po-
laka. 13 maja 1981 roku bowiem 
ojciec święty został postrzelony 
na placu Świętego Piotra. Wte-
dy świat zamarł, a od 2003 roku 
społeczność lipnowskiej szkoły 
wspomina patrona i oddaje mu 
hołd. Bo święto szkoły to tylko 
finał akcji papieskiej trwającej 
wiele tygodni. Dzieci zgłębia-
ją życiorys papieża Polaka, pi-
szą wiersze, tworzą dzieła na 
cześć Ojca Świętego, uczestniczą 
w licznych konkursach. Tygo-
dnik CLI jest z „piątką” w tych 
szczególnych majowych dniach 
już nieprzerwanie od ośmiu lat 
i wiemy, że nikt nie wie więcej 

o Janie Pawle II niż społeczność 
tej szkoły podstawowej i nikt tak 
uroczyście i godnie nie pielęgnu-
je pamięci o swoim patronie.

– Szkoła nr 5 ma 28 lat i jest 
najmłodszą szkołą w Lipnie – 
mówił burmistrz Paweł Banasik. 
– Jest to niewiele, ale szkoła ta 
ma już piękną historię. Los tak 
życie reżyseruje, że sukcesy za-
wodowe odnosimy np. w wieku 
40 lat czy później, ale  jest taki 
stan, który zawsze zapisuje się 
troszeczkę wcześniej i jest to 
stan duchowy. Szkoła nr 5 może 
poszczycić się trzema księżmi 
wywodzącymi się stąd. Duże 
działanie Jana Pawła II widzimy 
w tej szkole i ogromne brawa na-
leżą się dla pani katechetki i po-
zostałych nauczycieli.

Patronem medialnym święta 
szkoły był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Poczet sztandarowy

Uczniowie zainscenizowali 15 -lecie z patronem

Zabrzmiały utwory papieskieNajmłodsi uczniowie świętowali po raz pierwszy

Sala wypełniła się po brzegiMsza święta rozpoczęła świętowanie Dowiedzieliśmy się wszystkiego o patronie i szkole nr 5

Władze szkoły i miasta Milusińscy przemaszerowali uroczyście ulicami miasta Chorągiewki w barwach papieskich



Auto-Moto

Sprzedam Peugeot 206 1.1, 
2002r. zadbany. Tel. kontaktowy 
600 714 477

Sprzedam skuter Yamaha 125 poj. 
Cena 1500 zł. Tel. 668 373 984

Nieruchomości

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

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

Sprzedam dom w Węgiersku k/
Golubia-Dobrzynia z działką 
o powierzchni 4600 m2. Tel. kon-
taktowy 514 752 315

Rolnictwo

Sprzedam prasę rolniczą, mała 
kostka, rok produkcji 2010. Tel. 
693 996 624

Sprzedam jęczmień, pszenice, 
tel.721 317 389

Sprzedam żyto. Antoniewo koło 
Golubia. Tel. 56 683 23 87

USŁUGI

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Malowanie, szpachlowanie, regip-
sy, docieplanie, sufity LED. Tel. 
885 810 599

KUPIĘ/SPRZEDAM

Garaż blaszany z drewnianą podło-
gą 3x6,5m. Tel. 501 770 680
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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

Usługi

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto-Moto

Rolnictwo

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam
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Mistrzowie piosenki dziecięcej
LIPNO  12 maja w kinie Nawojka odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej „Z poezją Doroty Gellner”, zorga-
nizowany przez miejskie przedszkole nr 3. Na scenie stanęło 24 młodych wykonawców z przedszkoli i szkół 
podstawowych miasta i gminy Lipno, a w jury zasiadła pisarka i patronka lipnowskiego przedszkola Dorota 
Gellner

Uczestnicy prezentowali się pięknie

Wiktoria zgarnęła wyróżnienie 
specjalne

Mistrzowski występ Filipa rozbawił 
całą salę i zakończył się miejscem 
drugim

Muzycy Alicja Twardowska i Arkadiusz Świerski

Zuzia wyśpiewała wyróżnienie

Dyrektor Krystyna Smolińska wręczyła patronce statuetkę wykonaną przez 
Zdzisława Ostrowskiego

Ola zdobyła miejsce trzecie

Ważną rolę odgrywały akwizytyZwyciężyła Wiktoria

Jurorzy wsłuchiwali się wnikliwie

– Ogromną radość sprawiło 
mi słuchanie piosenek z moimi 
tekstami w wykonaniu dzieci – 
mówiła Dorota Gellner. – Oce-
nialiśmy i muzykalność, i dykcję, 
czyli piękną wymowę i interpre-
tację piosenek.

Występy dzieci oceniała ko-
misja konkursowa w składzie: Do-
rota Gellner, Alicja Twardowska 
i Arkadiusz Świerski. Dopingowali 
ich nauczyciele, rodzice i licznie 
przybyli na festiwal lipnowianie. 

– Ocenialiśmy i muzykę, i dykcję, 
i akompaniament – mówiła Alicja 
Twardowska, muzyk i współpra-
cownik Doroty Gellner. – Dzieci 
bardzo się starały i włożyły nie-
wątpliwie dużo pracy w przygo-
towanie, ale muzycznie byłoby 
o wiele lepiej, gdyby korzystały 
z naszych płyt wydawanych ra-
zem ze śpiewnikami. Tutaj w wie-
lu przypadkach, na skutek różnych 
innych aranżacji przygotowanych 
na potrzeby tego festiwalu, dziec-

ko nie słyszało melodii. Piosenka 
to przecież nic innego jak melodia 
i tekst.

Wyróżniania otrzymali: Beata 
Paćkowska, Wiktor Fydryszewski 
i Zuzanna Olędzka oraz Wikto-
ria Staniszewska. Trzecie miej-
sce wyśpiewała sobie Aleksandra 
Makowska. Drugie miejsce zdo-
był Filip Błaszkiewicz. Zwycięzcą 
pierwszego festiwalu została bez-
apelacyjnie Wiktoria Deduńska.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Trasa wiodła przez miejscowo-
ści Konotopie-Sumin-Trutowo-Ki-
kół. W połowie, przy Klasztorze w 
Trutowie, zorganizowano przerwę 
na posiłek regeneracyjny oraz na-
poje. Przed wyruszeniem w dal-
szą trasę ks. Krzysztof Maciaszek 
razem z o. Aleksandrem Pikorem 

oraz uczestnikami rajdu odmówili 
modlitwę w kościele pw. Św. Anny 
w Trutowie. Na zakończenie za-
stępca wójta Artur Redmerski po-
dziękował policji za zabezpieczenie 
całej trasy oraz wręczył wszystkim 
uczestnikom pamiątkowe dyplomy 
potwierdzające ukończenie rajdu.

Organizatorem rajdu był 
Ośrodek Kultury Gminy Kikół przy 
współpracy z wójtem gminy Kikół, 
parafią pw. Św. Wojciecha w Kikole, 
parafią pw. Św. Krzyża w Suminie 
oraz parafią. pw. Św. Anny w Tru-
towie.

(ak), fot. OKGK

Biegi w naszym mieście cie-
szą się ogromną popularnością. 
Ten będzie jednak nieco inny, bo 
mieszkańcy staną na starcie o go-
dzinie 22.00.

– Będzie to trzeci nocny bieg 
ulicami miasta – mówi Krzysztof 
Spisz, dyrektor MOSiR Lipno i po-
mysłodawca akcji. – Uczestnicy 
przebiegną 4,4 km. Ruszą z placu 
Dekerta ulicą Kilińskiego, Szkolną, 
Bulwarem Poli Negri przez Nowe 
Centrum Lipna, ulicą 22 stycz-
nia, Szkolną i Kilińskiego. Meta 
będzie przed ratuszem. Bieg jest 
bezpłatny, może do nas dołączyć 
każdy, bez względu na wiek i płeć. 
Nieletni muszą mieć oczywiście 
zgodę rodziców. Jest to bieg re-

kreacyjny, liczy się dobra zabawa 
i integracja. Zwycięzcy otrzymają 
od nas puchary, ale medale cze-
kają na każdego uczestnika. Przy-
gotujemy też puchar dla najmłod-
szego i najstarszego zawodnika. 
Zapraszam do udziału, oby jak 
najwięcej nas pobiegło w trzecim 
już nocnym biegu ulicami nasze-
go miasta.

Zapisy potrwają do 19 czerw-
ca. Można zgłaszać się osobiście 
w biurze ośrodka sportu przy pla-
cu 11 listopada lub telefonicznie: 
663 952 400. Bieg odbędzie się 
23 czerwca, w sobotę. Początek 
o godzinie 22.00. Patronem me-
dialnym jest tygodnik CLI.

Lidia Jagielska

– Bardzo się cieszę z tak du-
żego zainteresowania organizo-
wanym już po raz trzeci turnie-
jem sołeckim – mówi włodarz 
Skępego Piotr Wojciechowski. 
– Z przyjemnością obserwuję 
sportową rywalizację, a wszyst-
kich zawodników, kibiców i gości 
czeka grochówka przygotowaną 
przez pracowników szkolnej sto-
łówki.

Drużyny zacięcie walczyły 
o miejsca na podium, poziom 
rozgrywek był wysoki, a piłkarze 
prezentowali doskonałą formę 
i świetne humory. Po wyczer-
pujących zmaganiach zwyciężyli 

zawodnicy z sołectwa Huta, tuż 
za nimi uplasowali się sportow-
cy z sołectwa Łąkie, a na trzecim 
stopniu podium stanęli zawodni-
cy z sołectwa Żuchowo. Czwarte 
miejsce przypadło reprezentan-
tom sołectwa Jarczewo.

Puchary, dyplomy i medale 
trafiły do sportowców z poszcze-
gólnych sołectw z rąk burmistrza 
Piotra Wojciechowskiego i prze-
wodniczącego rady miejskiej 
Ryszarda Szewczyka. Były szcze-
re gratulacje i duma ze swoich 
mieszkańców.

– Jest to już trzeci turniej 
sołecki, ale pierwszy rozgrywany 

na wyremontowanej hali spor-
towej – przypomina przewodni-
czący Szewczyk.

Na turnieju nie zabrakło 
oczywiście sołtysów i to zarówno 
na boisku jak i na trybunach oraz 
licznie zgromadzonych kibiców. 
Najlepszym bramkarzem zawo-
dów został Dawid Polakowski 
z sołectwa Łąkie, a najlepszym 
strzelcem turnieju Przemysław 
Czyżewski reprezentujący sołec-
two Huta. Wszystkim gratuluje-
my i czekamy na kolejny, czwar-
ty już turniej za rok.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska Poziom był wysoki

Wsparcie służyli ratownicy, sołtysi, kibice, sędziowie

Puchary i medale kusiły

Zagrało osiem drużyn

Rekreacja Rekreacja

Pojechali w Rajdzie Papieskim Trzeci nocny bieg
Blisko 70 osób wyruszyło 6 maja w trasę „Rajdu Papieskiego” liczącą 27 km. Na 
stracie każdy z uczestników otrzymał pamiątkową kamizelkę odblaskową.

Do 19 czerwca można zapisywać się do udziału w trze-
cim już lipnowskim nocnym biegu ulicznym. Zma-
gania organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
a patronem medialnym jest tygodnik CLI.

Huta z pucharem przewodniczącego
PIŁKA NOŻNA  W sobotni poranek w hali sportowej w Skępem odbył się Trzeci Sołecki Turniej Piłki 
Nożnej Halowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. W zmaganiach uczestniczyło osiem drużyn, 
a zwyciężyli piłkarze z Huty
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Królewskie powitanie mistrza
SPORTY LOTNICZE  Kwiatami, transparentami i wielkim tortem mieszkańcy gminy Tłuchowo powitali 
Wojciecha Bógdała, mistrza świata w klasie motoparalotniowych wózków jednoosobowych. Sportowiec 
nie krył zadowolenia z hucznej niespodzianki

W Tłuchowie, gminie z któ-
rej pochodzi, witali go nie tyl-
ko mieszkańcy. W czwartek 10 
maja Wojtek przyjął gratulacje 
i podziękowania od włodarzy, 
radnych, strażaków i przedsta-
wicieli klubu motocyklowego 
Wolnych Duch. Zniecierpliwie-

ni, ale wzruszeni i wdzięczni za 
emocje, piękne chwile i medal, 
czekali aż do rodzinnego Tłucho-
wa wjedzie ich mistrz. Na tę uro-
czystość kibice przygotowali dla 
swojego idola iście królewskie 
powitanie. Naprzeciw wyjechali 
mu miejscowi strażacy, tuż za 

nimi jechali motocykliści i sam 
zwycięzca.

– Jesteśmy dumni z nasze-
go medalisty. Z ogromną rado-
ścią składam najserdeczniejsze 
gratulacje z okazji zdobycia ko-
lejnego złotego medalu. Swoją 
wspaniałą postawą pokazał pan, 

że dla ambitnego sportowca nie 
ma rzeczy niemożliwych. Wiem, 
że trzeba ogromnego wysiłku, 
aby stawać do walki z najlep-
szymi i wygrywać z nim – mówi 
Krzysztof Dąbkowski, wójt gminy 
Tłuchowo.

Wojciech Bógdał we wspania-

łym stylu zakończył w Tajlandii X 
Motoparalotniowe Mistrzostwa 
Świata, sięgając po tytuł mistrza 
wózków jednoosobowych w kon-
kurencjach klasycznych, o czym 
informowaliśmy w poprzednim 
CLI.

(mb-g), fot. nadesłane

Sporty walki

Trójka z 4 medalami
12 maja w Wieliczce odbył się VII Turniej o Puchar 
Solny z udziałem 406 zawodników z 45 ośrodków z 
Polski. Jak tym razem wypadli na zawodach lipno-
wianie?

Tym razem zaledwie 3-o-
sobowa grupa z Lipnowskiego 
Klubu Kyokushin Karate wystąpi-
ła na turnieju, zdobywając 4 me-
dale. Złoto zdobyła Kasia Gabry-
chowicz w kata młodziczek, na 40 
zawodniczek w tej konkurencji. 
Także złoto wywalczył Szymon 
Majewski w kumite juniorów 60 
kg, który z łatwością wygrywał 

kolejne walki. Szymon zdobył też 
brązowy medal w konkurencji 
kata. Brąz zdobyła również Mar-
ta Majewska w konkurencji kata 
kadetek, także na 40 zawodniczek 
w tej kategorii. Mimo skromnego 
składu wśród 45 ośrodków LKKK 
uplasował się na 12. miejscu dru-
żynowo.

(ak), fot. nadesłane

Piłka nożna

Szóstka Mustanga
Na reakcję po pierwszym przegranym na wiosnę 
meczu z WAP Włocławek nie trzeba było długo 
czekać. W 21 kolejce III ligi kobiet Mustang Wielgie 
rozgromił aż 6:0 Tucholankę Tuchola.

Mecz odbył się w sobotę na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią 
we Włocławku. Dziewczęta z Wiel-
giego od początku spotkania gra-
ły płynnie, raz po raz stwarzając 
sobie okazje do zdobycia bramki. 
Pierwszy gol padł w 21. minucie 
po akcji środkiem boiska, której 
autorką była Natalia Wiśniewska. 
W 26. minucie było już 2:0 po so-
lowej akcji zakończonej strzałem 
z lewej nogi Pauliny Szczepaniak. 

Przed przerwą prawym skrzy-
dłem ruszyła Monika Pikos i w 34. 
minucie po jej dośrodkowaniu 
piękną główką popisała się Natalia 
Wiśniewska.

Po przerwie w 46. minucie 
ponownie Paulina Szczepaniak 
ograła dwie przeciwniczki, zdo-
bywając swojego drugiego gola. 
13 minut później soczystym ude-
rzeniem Magdalena Żebrowska 
podwyższyła na 5:0. Wynik usta-

liła Anita Maćkiewicz strzałem 
pod poprzeczkę w 68. minucie. 
Dziewczęta z UKS-u nie dały szans 
zespołowi z Tucholi, pokazując 
w każdym elemencie swoją domi-
nację. W kolejnym spotkaniu nasz 
zespół zmierzy się w meczu wy-
jazdowym z Fuksem Wielowicz.

Skład zespołu: Andrzejew-
ska, Kwiatkowska (Kamińska), Ja-
skuła (Bonowicz), A. Żebrowska, 
Marchlewska (Przyborowska), Fy-
dryszewska (Rybczyńska), Pikos 
(Lejmanowicz), Wiśniewska (Wiliń-
ska), Szczepaniak, Maćkiewicz, M. 
Żebrowska. Ponadto: Olkiewicz, 
Detmer, Czubakowska. Trenerem 
zespołu jest Michał Ziemiński.

Bramki: Szczepaniak x2, Wi-
śniewska x2, M. Żebrowska, Mać-
kiewicz.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Mecz za 6 punktów dla Wisły
PIŁKA NOŻNA  Bardzo ważną wygraną odniosła w sobotę w rozgrywkach V ligi Wisła Dobrzyń. Nasza 
drużyna pokonała u siebie 5:1 Zjednoczonych Piotrków Kujawski

Dla walczącej o utrzymanie 
Wisły mecz z zespołem znajdu-
jącym się w tabeli niżej od niej 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Dramat Oriona, 
szczęście Tłuchowi
Po 90 minutach meczu w Wichowie Orion Popowo 
prowadził z Tłuchowią 1:0, a goście mieli na koncie 
jedynie niewykorzystany rzut karny. Szczęściem jed-
nych i pechem drugich było jednak to, że każdy mecz 
trwa odrobinę dłużej...

Piłka nożna

Tłuchowia pojechała na mecz 
z Orionem w roli faworyta. Dru-
żyna ta jeszcze do niedawna liczy-
ła się w walce o pierwsze miejsce 
w grupie II włocławskiej A-klasy. 
Orion zaś przez większość sezo-
nu walczy o uniknięcie ostatniej 
pozycji. Początek spotkania mógł 
więc zaskakiwać, bo choć ata-
kować próbowały obie ekipy, to 
gola zdobył Orion. W 22. minucie 
prowadzenie gospodarzom dał 
Michał Kowalski. Tłuchowia zde-
cydowanie ruszyła do odrabia-
nia strat i w 28. minucie po faulu 
w polu karnym sędzia podykto-
wał dla niej rzut karny. Do piłki 
podszedł Radosław Buraczyński, 
ale zamiast gola kibice oglądali 
skuteczną obronę Krzysztofa La-
chowicza, bramkarza Oriona. Do 
przerwy było więc 1:0.

Przyjezdni mieli za zadanie 
odrobić straty w drugiej połowie. 

Orion, co oczywiste, bronił wy-
niku i próbował gry z kontry. Aż 
do 90. minuty nic się nie zmieniło 
i już wydawało się, że gospoda-
rze niespodziewanie zapiszą na 
swoim koncie trzy punkty. Wtedy 
sprawy w swoje ręce, a raczej nogi 
wziął ten, który zmarnował je-
denastkę. Buraczyński wyrównał 
w 91. minucie, zaś w 93. minucie 
dał Tłuchowii wygraną 2:1.

Po tym meczu Tłuchowia 
awansowała na trzecie miejsce 
w tabeli, ma na koncie 26 punktów. 
Orion z 12 punktami jest dziewią-
ty. W najbliższej kolejce Tłuchowia 
rozegra swój ostatni mecz w sezo-
nie, rywalem będzie GKS Fabianki. 
Orion zagra na wyjeździe z Wiśla-
ninem Bobrowniki, a w ostatniej 
serii podejmie Wicher Wielgie. Re-
lacje ze wszystkich meczów oczy-
wiście w CLI i na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Piłka nożna

Mień lepszy od Wiślanina
O grze piłkarzy z Lipna można powiedzieć lepiej późno niż wcale. Mień odniósł 
trzecie w tym roku zwycięstwo w rozgrywkach A-klasy, pokonując 3:0 Wiślanin 
Bobrowniki. Szans na awans lipnowianie już dawno nie mają, ale odrobinę po-
prawili swoją pozycję w tabeli.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

O poczynaniach lipnowskich 
piłkarzy możecie regularnie czy-
tać na naszym portalu i oczywi-
ście w papierowym CLI. Stąd też 
wiecie zapewne, że przez fatalną 
rundę jesienną i również nie-
udaną wiosnę Mień o awansie 
do okręgówki może w tym sezo-
nie jedynie pomarzyć. Ale pod-
opieczni Tomasza Strzeleckiego 
mogą grać coraz lepiej i zdobywać 
punkty w kolejnych spotkaniach. 
Zrobili to w minioną sobotę.

Do Lipna przyjechał Wiślanin 
Bobrowniki, a więc starcie obu 
ekip było kolejnymi derbami po-

wiatu we włocławskiej A-klasie. 
W pierwszej połowie gospoda-
rze zdecydowanie przeważali, co 
golem w 32. minucie udowodnił 
Kamil Markowski. Mimo asysty 
dwóch obrońców Wiślanina ka-
pitan Mienia oddał strzał w długi 
róg bramki Andrzeja Ziemiańczy-
ka i ze spokojem wykorzystał do-
godną sytuację. Do przerwy było 
1:0.

W drugiej połowie Mień szyb-
ko rozstrzygnął spotkanie. Pięć 
minut po wznowieniu gry do siat-
ki Wiślanina trafił Filip Falkowski, 
a kolejne dziesięć minut później 

wynik na 3:0 ustalił Filip Cymer-
man. Mień odniósł pewne i za-
służone zwycięstwo. Dzięki temu 
lipnowianie powiększyli swój do-
robek do 22 punktów i awanso-
wali w tabeli na szóste miejsce, 
wyprzedzając m. in. Wiślanina.

W następnej kolejce Mień za-
gra na wyjeździe z Wichrem Wiel-
gie. Do końca sezonu pozostaniu 
mu jeszcze jeden mecz u siebie, 
z ostatnią w tabeli Victorią Smól-
nik. Jeśli lipnowianie wygrają oba 
spotkania, mogą skończyć roz-
grywki nawet na trzeciej pozycji.

Tekst i fot. (ak)

był tym z gatunku „za 6 punk-
tów”. Wygrana dawałaby pewną 
przewagę nad rywalem, porażka 

niebezpiecznie zbliżyłaby obie 
ekipy. Kibice w Dobrzyniu naje-
dli się sporo strachu, bo rywale 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

objęli prowadzenie w 25. minu-
cie i nie oddali go aż do końca 
pierwszej połowy.

Na szczęście na drugą od-
słonę Wiślacy wyszli zupełnie 
odmienieni. Atakowali raz za ra-
zem i to przyniosło oczekiwane 
efekty. Jeszcze jeden ze strzałów 
Patryka Olewińskiego zakończył 
się na słupku bramki Zjednoczo-
nych, ale upragnione wyrówna-
nie na 1:1 dał w 51. minucie Do-
minik Szklarczyk (na zdj.). Wisła 
poszła za ciosem i rozstrzygnęła 
mecz w minutę. Między 73. i 74. 
minutą bramki zdobyli Patryk 
Zieliński i Paweł Rzęsiewicz i zro-
biło się 3:1.

Obaj zawodnicy w końcówce 
trafili jeszcze po razie, zupełnie 
dobijając załamanych rywali. Wi-
sła wygrała 5:1 i to jej najwyższa 
wygrana w tym sezonie. Siódma 
wygrana w rozgrywkach pozwala 
zachować 13. miejsce w tabeli, ale 
i zbliżyć się do kolejnych drużyn 
już tylko na trzy punkty. W na-
stępnej kolejce Wisła zagra we 
Włocławku z liderującą w tabeli 
Włocłavią. Relacja i zdjęcia oczy-
wiście w CLI oraz na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)


